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1. szám* P e s t e n  szombaton Szent-Jakabhó’ Íjén 1 § 3 1
Magyarország és ’Erdély! (Karós Antal ndv. taksáló; Vrancsányi Simon 'magyar nemes; körösi levél; magyar tudós társasági jelenté
sek ; Tudományos Gyűjtemény’ 4d. kötete; hírek az erdélyi országgyűlésről; menykő hullások; ’sat.) Ausztria (therezianumi növendé
kek’ betegsége.) Nagybritannia (parlamenti illés; vasárnapi bili; orvosi jelentések a’ király állapotjárói; az angol király meghalt; ’sat.) 
Francziaország (Mars-mezei szerencsétlenség; kamarai ülés; béke Abnel-Kaderrd; ’sat.) Portugálba (költemény ar királyné álterhessége

felől.) Spanyolország (hadi tudósítások; ’sat.)

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

Ö cs. k. Felsége junius1 13diki legfelsőbb ha
tározatában Ilodor Lajos halála által az erdélyi 
udv. Kanezelláriánál megüresült levéltár- és laj- 
stromzó-hívatali igazgatóságra ’s egyszersmind udv. 
taksáiévá Karós Antal udv. titoknokot méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni.

Ó cs. k. Felsége febr. 3d. legfelsőbb határoza
tában fiumei polgár Vranysan Simont 1809ben ki
tüntetett vitézsége1 jutalmául Vrancsányi névvel 
magyar nemességre emelni kegyelmesen méltóztat- 
ván, — az erről szóló nemesi oklevél tek. Zágráb 
vmegye1 közgyűlésében jun. 2Qdikán olvastatott- 
fel.

N . S zeb en  június ISdikán. Ezen junius 1 fi
kán tartott 29dik országos ülésen, a1 nemes Ren
dek által le tett hódolói hitről két példányokban 
készített, tisztába Írott, és bekötött homagiale in
strumentum (mellyek közűi egyik az országos le
véltárba fog be tétetni) országos elnök ő excja, és 
két itélőmester inak aláírások, úgy a1 három ne
mes nemzetek pecsétéi oda tételek által is hitele
síttetett. Ugyan ekkor , az ezen instrumentum mel
lett ő felsége eleibe felküldeni határozott comitiva, 
valamint más két rendbeli repraesentatiók is, az 
országos elnök ő excja és ítélőmester urak által alá
írattak és bepecsételtelek és mindazok junius 17- 
kén egy comitiva mellett, a1 királyi biztos ő fensé
géhez az e1 végre kinevezett biztosság által elly alá
zatos kéréssel küldettek által, hogy azokat ő kiiv 
fensége, mint a1 ns RRek örökre fenmaradandó 
hűségük zálogát, ő felsége eleibe feljuttatni ke
gyeskedjék ; méltóztatott is k. biztos ő fensége 
megnyugtatni a' ns Rendeket a1 felől, hogy a' kö
zihez küldötteket ő felsége eleibe igen is feljuttatni 
kegyes leend. — Junius 17kén tartatott 30d k or
szágos ülésen a1 ns RR. a1 fő k in c s tá r n o k i  
(thesanrariusi) hivatal betöltésire szózatoltak, melly 
megesvén, ezen hivatalra mind a1 négy bevett val- 
1 ísból, a1 hármas számba következendő személyek 
mentek-be — u. m. a1 r. catholica vallás részéről: 
gróf K om  is János úr ő excja; mltgos b. Ger- 
lic z i Fii lep kincstári tanácsos úr; mltgos gróf 
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R ánffy József úr. — A1 reformata vallás részé
ről: mlgos gr. B eth len  János kir. hiv. úr; gróf 
R hédei Ádám ő excja; mltgos Ugrón István 
udvarhelyszéki követ úr. — A1 lutherana vallás 
részéről: mlgos B edeus József udv. tanácsos úr; 
mlgos C o n r á d János András főkormányszéki tan. 
úr; b. B ruckenthal József ő excja. — Az uni- 
taria vallás részéről: mltgos S z e n t iv á n y i Dá
niel úr kir. tábla rendes bírája; mlgos A u gu sti
nó v ie s  Pál úr; mlgos D án ie l E lek f. fejér 
vmegyei főispány úr. — Junius 19 és 20dikán 
tartatott 31 és 32dik országos ülésen a1 provinciá
lis cancellari és tartományi főbiztosi hivatalokra a1 
szózatolás véghez men vén, a1 provinciális cancel- 
lári hivatalra mind a1 négy bevett vallásból a1 hár
mas számba következendő személyek mentek-be. 
A1 catholica vallás részéről: mltgos gróf Lázár 
László pr. cancellarius úr; mlgos G ál László íő- 
korm. tan. úr; mlgos Barcsai János kir. hivata
los úr. — A1 reformata Vallás részéről: mltgos b. 
Kemény Ferencz Kolozs vmegyei követ úr; ml
gos b. B án ffy  László Kraszna vmegyei követ 
úr; mlgos gróf D egen féld  Otto úr. — luthera
na vallás részéről: mlgos Conrád János András 
főkorm. tan. úr; mlgos B edeus József udvari tan. 
úr; mltgos Rosen fé ld  Mihály kincstári tan. úr. 
— Az unitaria vallás részéről: mlgos Sala Sá
muel itélőmester úr; mlgos Au g u s t i n o v i c s Pál 
főkorm. tan. úr; mlgos S z e n tiv á n y i Dániel k. 
táblai rendes bíró úr. — A1 fő provinciális com- 
missarinsi hivatalra pedig következendő személyek 
választattak. — A1 r. catholica vallás részéről. ml
gos gr. B é ld i György kincstári tan. úr; mltgos 
N op csa  László llunyad vmegyei főispány úr; 
mlgos G á 1 László főkorm. tan. úr. A1 reformata 
vallás részéről: mlgos b. K em ény Ferencz úr; 
mlgos b. B án ffy  László úr; mlgos gr. B eth len  
János úr. — A1 lutherana vallás részéről: mltgos 
Conrád András főkorm. tan. úr; mlgos Rosen- 
feld  Mihály kincstári tan; úr; mltgos B ed eu s  
József udv. tan. — Az unitaria vallás részéről: 
mlgos Sala Mihály főkormányi titoknok úr; mlt
gos D ániel Elek F. Fejér vmegyei főispány úr; 
mlgos P ál fi Elek udv. rhelyszéki v. királybíró úr.
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A’ i». t ud.  t á r s a s á g *  junlus* 12dikán 1837 tar

tott kisgyűlésében inutattatott-be I. a* nógrádi nemr.e- 
ti intézet részéről, a* kézirat-tár számára Kubinyi Fe
renc/. táblabíró előterjesztése a’ porosz országi népne
velő* és elemi oktatásról. 11. Egy a* Tudománytár’ 
számára beküldött phiiosophiai dolgozat, és eg y , kü
lön nyomtatás végett beadatott mathematical » valamint 
egy szép literatúrai munka is , meliyek illető osztály
beli tagoknak adattak* ki vizsgalat végett. III. Egy 
gazdasági értekezés , küldőjének visszaadatott. IV. A’ 
könyvtárt a’ következő szerzők nevelték legújabb mun
káikkal: aj Sárvári Ferencz: Világosító és rendszeres 
előadása az l836ki úrbéri törvényeknek, P est, 1837. 
b.) Perlaky Dávid: Történeti adatok költészeti tolda
lékkal, P est, 1837. c) Nagyajtai Kovács István: Er- 
délyorsáág’ történetei tára, lső k ö te t, Kolozsvár 1837. 
d.) Guzmics Izidor: Egyházi tár, 9dik füzet és Jób’ 
könyve P est, 1836—7. c) Pusztay Sándor: Soteria Jo
seph*» Palatini. Pozsony, 1837. f.) Rumy Károly: 
Lehrbuch der Oeconomie, 2 kötet, Bécs 1808, Anlei
tung zum ßierbrauen, B écs, 1826. Újonnan fölfede
zett módja a’ lóétetésnek, Kassa, 1835. magyarul és 
németül. Biblische Perlen von Kornfeld, mit einer 
Vorrede von Dr. Rumy, 1826. — Ezeken kívül az utol
só még a’ következőket küldte: Bőd Péter szent irás’ 
értelmére vezérlő Lexicon , 1743. Pfahler íus georgicum 
hungariae, Bécs, 1820 és Vaterländische Blätter 1811— 
12—18. 6. kötet.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ,  Perlaky Dávid be
st ev. pred. superintend., jegyző és táblabíró, a’ 
m. academia’ alaptőkéje* nevelésére legújabb irományá
b ó l T ö r t é n e t i  adatok, költészeti toldalékkal4 (P est, 
1837 8. 80 lap) ötven példányt küldött alulirthoz. Árui
tatnak ezek az academia’ középponti könyvárosánál 
Eggenberger Józsefnél. Ára egy példánynak 20 kr. pgő. 
— Pesten, junius’ 30dikán 1837. Dr. SchedelFerencz, 
in. k. titoknok.

Az 1837d. évi Tudományos Gyűjtemény* IV, 
kötetének, melly e’ napokban jelent-meg —  fog
lalata következő: I. É r t e k e z é s e k .  1) H or
váth Zsigmond. A* csillagok esmértetése. (Folyta
tása 's vége.) 2) Névtelen. Festő palánták. Egye
dül gazdaságos szempontból adva. 3) Horváth Ist
ván , csehi református pap. Gondolat közlés a1 meg
elégedésről. 4) Némethy József. Schawl kecskék. 
í )  Iloléczy Mihály. Valami a' veres barátokról. 
II. L i t  e r  a t ú r  a. A.) Hazai Literatnra. Könyv- 
esmértetés. Bírálatok, a* phiiosophiai pályamun
kákról; 1834bőt irta Ivállay Ferencz a’ m. t. társ. 
rendes tagja. I. Rész Balogh Pál’ felelet je illy jel
szóval : „Est dcus in nobis agitante calescimus illo.£í 
B) Külföldi Literatnra. Joseph Jacotot’s Univer- 
sai-Unterridit, nach dessen Schriften und nach 
eigner Anschauung dargesteHt und aufgeführt von 
I). J. A. G. Hoffmann, Professor an der Universi
tät zu Jena 1835, in der Crökerschen Buchhandlung. 
Gazdaság - Egyesületi választottság’ jelentése az 
Egyesület’ köztelkén építendő, és nemzeti lo- 
vagló - iskolával összekötendő gyapjúraktárról. 
Trattner és Károlyi könyvnyonatató - intézetében

4  )
megjelent új köny. (Koszorú az 1837dik észt. IV. 
kötethez egy ív.)

K u n  Sz. M i k l ó s o n ,  jul. 27d. délután V* 
órakor, vagy V* perez alatt, nagy eső között öt
ször ütött-le a’ villáin, —  e l ő s z ö r  a’ reform, 
templomba, hol a’ torony csillagán, ’s az üst fede
zetű tornyon lefutván, az óra mutatók nyűgöt fe
lőli vas tengelyén az óra gépelye közé szaladt, melly- 
ből egy vas éket elmozdítván az óra megállóit. In
nen egy lefelé szolgáló vasas fa oszlopon lefutván, 
a’ torony ő r t , és v as körkarzatot egészen kikerül
ve , az épületet Összetartó vas rudak folyamatain 
hihető több ágakra oszolván a’ föld felé le sietett, 
olly form án, hogy a’ falon itt o tt, székeken a’ 
templomban, és déli ajtón némelly szakasztásokat 
és roncsolásokat te tt, ’s az egész templom belsejét 
nagy fojtó kén szaggal töltötte-be. — A’ m á s o 
d i k  csattanással egy kis ház kamarájába ütvén, egy 
70 éves embernek is idegeit keményen és vesze
delmesen meg já rta , ’s a’ padláson lévő gabonát 
széllyel dúlta. — A’ több leütések ártatlan helyen 
ártatlanul enyésztek-el. Hogy ezen suj tás illy gyuj- 
tatlanúl járta-meg a’ több fa eszközöket: a’ tudó
sító úgy vélekedik, hogy a’ nagy eső a’ villám 
anyagnak nagy részét elszíván, az elpukkanásra 
nem felette sok anyag m aradt; ’s a’ kevés villám
szer sebesebben elhaladt a’ gyúlékony szereken, 
mint-sem a’ mennyi idő a’ gyújtásra elég lett volna.

N K ő r ö s  jun. 25d. Medárd nap óta nálunk 
az esső mindennapos; a’ széna-rendek feketédnek ; 
a’ fű csak senyved; a’ rozs szépen virágzik. A’ 
bogarászó graculák sok kárt okoznak szőlőinkben; 
seregestül lepik-meg a’ cseresznye-fákat ’s a’kurjon- 
gatás semmit nem használván, tökéletesen lepusz- 
títják gyümölcseiket, az új sáska-vendégek.

P e s t e n  jun. 27dikén elhunyt tek. Halitzky 
Antal ú r , a’ m. nemzeti Múzeumnak egyik érde
mes őr je , 8 hónapi súlyos betegség után életének 
49d., hivatalának pedig 19dik esztendejében.

A’ nagyin, m. kir. udv. Kamara sóházőrökkó 
Selmeczre Huszka Jánost; Ipolyságra Szilágyi Mi
hályt ; Tárkányba báró Zornberg A ntalt; Földvár- 
ra Puchlin Józsefet; Dunavecsére Furchich Antalt 
nevezte.

A U S Z T R IA .
A’ Wiener-Zeitung jun. 26kán egy hosszabb 

czilvkelyben következőket írja a’ Terézia katona
akadémiában támadt betegségről: E ’ betegség má
jus utolsó felében mutatkozott, mint helybeli gyo- 
morbeli heves láz , ’s két hét alatt a’ nevendékek- 
nek több mint felét meglepte, hét intézetbeli pap
pal együtt. A’ felügyelőség mindennemű orvosi 
segedelemről gondoskodott, ’s a’ baj okát kifür
készni igyekezett. A’ betegek egy régi cs. mulató
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vár szellós teremeibe szállíttattak, Dr. S i n g e r  
akadémiai másod orvos (az első orvos maga is be
teg volt) gondviselése alatt, több jeles orvosok, 
sebészek és ápolók rendeltetv én mellé, kik az aka
démiából sem éjjel sem nappal nem távoztak-el. 
Miután az inbeli typhusos lázban sínlők nagy szá
ma fejledező ragály veszélyét sejdíteté, M i k s a  
ausztriai-estei főhg ő k. magassága badeni palotáját 
ajánlá lakásul az egészségeseknek és meggyógyul- 
taknak , ’s e’ végre császár 0  Felsége is egyik ba
deni palotáját kitakaríttatá. Az akadémiában or
vosló tt 82 beteg, kik többnyire inlázba estek , nagy 
részint meggyógyult, ’s csak hét hait-meg, ezek 
közűi is kettő mellnyavalyában. 17 nevendék ro 
konaik által ápoltatott, ’s eddig három halálozott- 
meg közillök. E ’ szomorú eset okának kinyomo
zására legszigorúbb vizsgálatokat tőn a’ felügyelő
ség a’ nyilvános tiszthatóság jelenlétében. A’ hi
vatalosan jegyző könyvbe iktatott környületcs 
vizsgálatok ’s hit alatti vallomások, egy , a’ fővá
ros legtapasztaltabb orvosaiból álló választottság eli- 
be terjesztetvén, e’ választottság illy nyilatkozást 
tőn : E’ helybeli nyavalyát sem levegő, sem éte
lek ’s különféle állató részeik, sem réz edé
nyek , sem ragály nem okozák; hanem a’ kony
hához közel eső udvartérben valami állati meg- 
mérgezése történt a’ kútvíznek, mi a’ kiásott föld 
belsejének megtekintése után könnyen kimagyaráz
ható ; mert a’ rútság-csatorna az udvari kúttal kö
zösülésben, a’ cloakák és büdös gőzzel tőit földa
latti üregek a’ kúthoz közel találtattak; mert a’ 
kútvíznek illy es megmérgczése Bécsben i s i i b e n  
is többször tö rtén t, ’s akkor is sokan elveszték él
tüket; mert az áprilisi ’s májusi szünetleni essőzé- 
aek a’ földet feláztatván , ’s földalatti áradást okoz
v án , az állati méreg, a’ talált föld-ereken , a’ rú t
ság-csatornából ’s szcmetgödörből, a’ kútvízbe szi
vároghatott; mert az intézeti szerzetes papok és 
szolgák közűi csak azok betegedtek-ineg, kik az 
említett kútból i tta k , ’s a’ betegség lefolyta tökéle
tesen megegyezett azzal, melly a’ hasonló okokból 
Síár mázott betegségek körül mindenkor tapasztal
ta to k  Ezen orvosi nyilatkozás következésében a’ 
felügyelőség azonnal rendelést t ő n , a’ felfedezett 
helybeli egészség veszélyeztető okoknak elhárítása 
irá n t, mellyek föld alatt rejtezvén, nem is sejdí- 
te thettek , ’s csak sok kiásás után valának észreve
hetők; nagy változások tétetnek az egész épületen, 
kivált a' betegek osztályain, hogy az egész
ségre jövendőben semmi ártalmas befolyás ne ke
letkeztessék. A’ meggyógyult nevendékeknek pi
henésre, mezei mutatásra, ’s büdöskő fürdőkre lé
vén szükségök, az akadémia főigazgatósága rende
lő , hogy ©’ pihenési idő a’ szokott szünnapok gya

nánt használtatván, augustus közepe vagy vége után 
pótolják-ki a’ nevendékek az oskolai év elmaradt 
részét, ’s kiállván a’ vizsgálatot, az új oskolai évet 
kezdjék-el, nehogy e’ szerencsétlen eset miatt ta
nulmányaikban hátra maradjanak.

N A G Y B R ITA N N IA .
A’ felső házban jun. 9kén az irlandi hatóság- 

bili lett volna napi renden, minthogy azt a’ ház 
múlt alkalomkor e’ napra halasztó Wellington hg. 
javaslatából, ki az Irland eránti más két bili sorsát 
elvárni, szükségesnek állító. Lyndhurst I. most is
mét jul. 3kára javasló halasztani e’ bilit a’ már sok
szor előhordott okoknál fogva. Melbourne 1. hatal
masan ellenszegült a’ halasztásnak, de okai nem 
hallgattattak-meg, ’s 119 szózattal 80 ellenére 
Lyndhmst 1. javaslata állott-meg. — Az alsó ház
ban Russell 1. az irlandi tizedbill másodszori olva
sását hozó indítványba. Roebuck úr azt javasló, 
hogy ezzel soha sem vesztegessen a’ ház időt, mert 
e’ bilinek a’ felső házon keresztülvitelét nem remél
hetni, hanem változzék inkább biztossággá, ’s 
vizsgálja-meg az ország jelen áilapotját. Dr. Lus- 
hington ’s O' Connell viszonzák a’ szónoknak, hogy 
radicalis szabadeímüségének ürügye alatt csak a’ 
toryk kezére dolgozik. Roebuck úr javaslata igen 
csekély gyámolításra fogott találni.

Sir A’ Agnew idei bilije, a’ vasárnap megö
lése irán t, egyes határozataiban szigorúbb az előb
bieknél ; nem csak a’ gyümölcs, pástétom ’stb. áru
lását megtiltja a’ piaezokon ’s utcza-szegleteken; ha
nem kocsikon csak az egyházig és vissza szabad men
ni. Továbbá rendeli a’ bili, hogy a’ rendőri 
szolga, ki az illy szombatszegő lovait el nem 
veszi, maga is ünneprontónak tekintessék. A" tör
vény áthágója 3 ft. stgel vagy arányos fogsággal 
lakoljon. Plumptre úr az alsó házban sir A. Agnew 
bilijének másodszori felolvasását azon elvnél fogva 
pártolta, mivel Anglia, sőt minden keresztény or
szág jóléte leginkább a’ szombat megszentelés« 
eránti isteni parancs megtartásától függ, a’ műit 
ezt az ó testamentombeii istentől ihletett férfiak ki
nyilatkoztatták. Az érdemes követ felolvasó Jere
miás 17 r. 19 v .: „Az úr így szól hozzám: Meny
ei , ’s lépj a’ nép kapuja alá , mellyen Juda királyai 

| ki- ’s bejárnak, ’s Jerusalem minden kapuji alá, 
és mondjad nek ik : Hall játok-meg az úr szavát ti Ju
da királyai, és egész Ju d a , és Jerusalem minden 
lajtosai, kik e’ kapun bemennek. így szól az ú r : 
Őrizkedjetek, és szombat napján semmi terhet sem 
vigyetek-be a’ kapukon Jerusalembe, semmi terhet 
ne vigyetek szombaton a’ ti házaitokba, és semmi 
munkát ne tegyetek, hanem megszenteljétek a’ 
szombatot, a’ mint atyáitoknak parancsoltam ’stb.tfí 
„Érdemes k ö re te k , folytató Piumptre h r , azt



mondták ’s fogják mondani, hogy e’ bibliai hely 
csak a’ zsidó népet illeti, ’s a’ keresztényeket nem 
kötelezi. így azt is lehetne következtetni, hogy a’ 
keresztények nem köteleztetnek a’ tíz parancsolat 
megtartására; de illy veszélyes következtetések ál
tal elvesztené alapját a’ keresztény vallás, melly 
az isten választott népének hitén alapult. Én ré
szemről erősen hiszem, hogy a’ Sinai hegyről ki
hirdetett parancsolatok nem csupán a’ zsidóknak, 
hanem az egész világnak adattak /4 Roebuck ú r : 
„Meg kell vallanom az érdemes baronetről, hogy 
mostani bilije, részrehajlatlansággal, e’ tá rgy irán t 
behozott előbbi bilijeit mind felülmúlják. Más
kori bilijei csak a’ szegényeket akarták kor- i 
látozni, a’ gazdagoknak pedig a’ vadászatot va
sárnap szintúgy mint dolgozó napokon tetszésük 
szerint megengedték; de a’ mostani rendszabály 
szerint az előkelők ’s gazdagok csak egyházba ko
csizásra használhatják lovaikat, ha gyöngeség mi
att gyalog nem mehetnének. Ámbár e’ ház átelleni 
padjain sok érdemes tag hasonló nézettel van, az igen 
érdemes baronet ájtatos indítványát mégis pártolni 
színük, és ha utoljára megbukni engedik is , úgy tud
ják intézni a’ dolgot, hogy a’ gyűlöletes félrevetés a’ 
ministeri tagokra háramlik. Mi a’ billtmagát ille ti! 
A’ keresztyén vallás nem e’ dicsért módon pa
rancsolja ünnepelni a1 vasárnapot; hanem azt 
tanítja, hogy mások viseletét szeretetlen ne kém- 
lelgessük, ne becsméljük, alázatosan éljünk, Is
tennek egyik napon szintúgy mint a’ másikon 
imádkozzunk, igazságosak légyülík egész héten 
úgy , mint a’ hetedik napon, melly szent nyu
galom napja, és én ezt tartom az úr napja megölé
sének (tetszés.) Az igen érdemes baronet büntetni 
akarja vasárnap a’ sétálást; de cselédei, csizmákat 
fényesíthetnek, ruhákat kefélhetnek, ágyat vet
hetnek, és asztalára meleg ebédet tehetnek, a’ kéz
mívesnek ’s szegény tudósnak pedig, ki hat nap 
fáradsággal dolgozott, ne legyen szabad éhségét’s 
szomjúságát eloltani a’ vendéglőkben, mellyek be 
fognak záratni. Én tehát javaslom, hogy V  bili 
hat hónap múlva olvastassák másodszor, azaz vet
tessék félre/4 Sandon lord: Az érdemes baronet 
nem akar új törvényt behozni, hanem csak a’ II. 
Károly által kiadottat megújítani, azért nem fog- 
hatni-meg, képmutatással, ’s politikai czélzattal 
miért vádolja őt Bath érdemes követe, kinek nem 
legfénylőhb oldala a’ keresztényi alázatosság. Az 
általa mondottakra elég legyen azt megjeg) ezni , 
hogy a’ keresztények átaljában, ’s különösen az 
angolok mindig szentnek tartották a* vasárnapot. 
Sok radikális tag ellenzé a’ bilit, közöttük H. L. 
Bulvver úr em lí'é, hogy I. Jakab ’s í .  Károly ki
rályok törvényekkel ébresztették azt, mi most a'
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szombat meg nem tartásának mondatik. A’ bili 
mindazáltal 14 szótöbbséggel másodszor felolvasta
tott. Ezen ájtatos tárgyra szánt ülésben tö rtén t, 
hogy a’ szónok, káplán ja meg nem jelenvén, maga 
olvasta-el a’ könyörgést, mellyel a’ tanácskozások 
megnyittatni szoktak.

Union gőzhajóval Hallban jun. 7kén történt 
szerencsétlenségről egy szemtanú írja , hogy a’ mint 
a’ katlan elpattant, a’ levegő tele volt kémény dara
bokkal , áru-csomókkal ’s emberi testekkel. A’ ha
jó  oldalai levegőbe röpültek, dereka elsüllyedt. 
Egy utazó, ki az ablakon kiugorván parthoz úszott, 
állítá, hogy a’ hajószobában mintegy harmincz utazó 

imaradt; ezek mind a’ vízbe fúltak. Chattertonne
vű gazdag hulli serfőző Albatrosz gőzhajóra doba
tott borzasztólag összezúzott fejjel. Egy más férfi 
olly magasan röpült levegőbe, hogy egy három 
emeletes ház tetejére esett halva ’s összeroncsolt 
testei. Egy diót ’s narancsot áruló asszony is part
ra vettetett egy más asszonysággal együtt, kit ru
hája a’ jelesb osztályból valónak m utato tt, de 
megismerni szétzúzott arczulatjából lehetleu vala. 
Az utazók közül csak kevés, épen pedig egy sem 
menekedett-meg. E’ szörnyű eset a’ gépelymester 
vigyázatlanságának tulajdonítatik, ’s oily ijedelmet 
okozott, hogy egy más Newcastlebe szándékozott 
gőzhajóról mind Jeszállottak az utazók, odahagy
ván megfizetett helyeiket. —  Ennél talán még iszo
nyúbb szerencsétlenség történt a’ tengeren, melly 
csak egy ember életébe került ugyan, de a’ leg
ébrebb képzelgés rémítéseivel volt párosulva. Apr. 
lökén Malta kikötőjében állott Revenge angol iinia- 
hajó; Cope nevű matróz és Chambers pattantyús 
partra szállottak, a’ korcsmában magoknak jó na
pot csiuálandók. Este részegen visszatérni akarván, 
egy sajkába ültek; Cope csak hamar elaludt, ’s 
az evezőit is kiejtő kezéből; később Chamberst is 
elnyomta az álom; reggel felébredtökkor a’ kikö
tőtől messze találák magokat a’ nyílt tengeren; 
két nap még látták M áltát, de harmadik nap a’ 
szél’s vihar elrejtő szemök elől. Éhség , szomjúság 
iszonyúan kinzotta őket. Chambers a’ nyolczadik 
nap, nem tűrhetvén már a’kínokat, tengerbedőlt. 
Cope 26 órával később hajót pillantott-meg; alig 
bírta kalapját egy rúdon feltartani; a’ jel megis
m ertetett, egy joniai bárka evezett hozzá, ’s ót 
a’ kilencz napig éhezettet, Konstantinápolba vitte. 
E ’ két szerencsétlen megígérő egymásnak, hogy 
a* ki életben m arad , a’ másik testéből enni nem 
fog.

Hivatalos orvosi jelentés: „W indsorvár jun. 
16kán. A’ királynak jó éjjé volt, ’s ő Felsége 
nyavalyájának kórjelei kevésbé hevesek. Ő Felsé
ge ugyan gyönge, de a’ stausügyek eránti figyel-
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me alig szakítatott-félbe. H. Halford. M. J. Tierney. 
W. F . Chambers. D. Davis.“

Birmingham szomszédjában, Johnson Sámuel, 
különben rendszerető ’s szorgalmas munkás, munka 
liijánya miatt háznépével együtt nagy szükségre ju t
ván , elébbkét gyermekét, azután önmagát is meg
fojtotta. Angliában rövid idő alatt ez már harma
dik illy nemű eset, ’s a’ toryknak és radikálisok
nak új alkalmat nyújt a’ szegény i törvény ellen ki
áltozásra.

F R A N C Z IA O R S Z Á G .
Jun. lö k i párisi lapok leginkább a’ szeren

csétlenséggel foglalatoskodnak, melly jun. 14kén 
este, a’ Mars-mezőn, a’ hadi színjáték végével tör
tént. ,,A’ tegnapi ünnepélyek, úgy m ond, igen ked
vező kinézetekkel kezdődtek, ’s egy sajnálatra 
méltó katastrophán végződtek. Az elysaumi me
zők ’s más mulató hely ek, 20 foknyi hőség da
czára is , tele voltak emberekkel; Orleans hg. ’s 
ligné a’ nagy sétasorban örömrivajjal fogadtatott. 
I lé t óra felé mindenki a’ hangverseny re tolakodott 
a’ tuileriákhoz, hol az erkélyen megjelent k. ud
var előtt a’ marseillei dali, a’ párisi n ő , ’s a’ porti- 
cii némából több darabok játszattak. Ny olcz óra
kor kezdődött a* köz épületek kivilágítása; a’ Pan
theon kúpja tűzgömbként tűnt-fel. A’ tuilcriákból 
9  órakoradatott-jela’ Quai d’ Orsayn meggyújtandó 
tűzm ívre, melly ben F . és II. betűk (Ferdinand és 
Helena) utoljára pedig a’ ludvigslusti v á r , hol Or
leans ligné gy ermekkorát leélte, csillogó tűzben 
jelentek - meg. Ez alatt a’ Mars - mezőről bom
bák ’s rakéták röpültek-fel, melly ek az ott feállí- 
tott (az antwerpi fellegvárat ábrázoló) erősséget 
lövöldözték, egy ágyutelep pedig 24 ágyúból tü
zelt, míg végre a’ vár lángba borult, ’s az őrsereg 
magát feladta. E ’ közben senki sem sejdítette, milly" 
szomorú kimenetele leend a’ hadi színjátéknak. 
Több mint 200 ezer ember csődült a’ Mars-mezőt 
körülvevő és a’ passyi ’s chailloti halmokra. A’ 
megtámadás tizedfél órától 1 lig tartott. Eddig min
den csendesen folyt, néhány lopást, és néhány" 
zsebelő befogatását kivéve. De midőn a’ sokaság 
eloszlani akart, borzasztó jelenet történt a’ kato
naoskola rostély ánál. A’ kapu mellett felállított két 
fa eldőlt, ’s elzárta az átmeneteit. Nehány" zsebelő 
lármát támasztott; erre mindenki a’ rostély" felé 
rohant; iszonyai kiáltozás hallatszott minden oldal
ró l; asszonyok, gyermekek, férfiak Jetiportattak. 
lő személy húzatott-ki, kik nem sokára meghal
tak. Hasonló eset történt la Motte Piqet sétasor 
rostély ánál is. A’ holt testek a’ katonaoskolába vi
te ttek , 18 sebesült pedig a’ Gros Caillon kórház
ba, hol ma reggel három meghalálozott. Később 
még 4 holt testre akadtuk, s eddig a’ holtak szá

ma 23ra, a’ sebesülteké 16ra megy en. Hallván a’ 
szerencsétlenséget a’ rendőri ispán, azonnal a’ Mars 
mezőre sietett; a’ király is oda küldé egyik se
gédjét. A’ magánosak házai megvizsgáltattak, ha 
sebesültek nem fekszenek-e bennök; a’ hóit testek 
reggelig a’ katonaiskolában m aradván, akkor, 
az illető rokonok által v issza nem kérettek, el fog 
tak temettetni. Az öröm ünnepe, így" Ion némelJy 
háznépnek jajgatás napjává.“

A’ követkamara jun. 15ki ülésében sok kö
vet a’ ministerek padjaihoz közeledett ’s tőlük ag
godalmasan tudakozódott. Az elnök így szólalt
fel: „Hagyják az m ák békében a’ ministereket. 
Valami közleni valóm van a’ kamarával (mély 
csend.) Uraim, a’ társasági egyesület, mellynek 
ma a’ v árosháznál kellett v olna törtéim ie, elhalasz- 
tatott. Tegnap a’ Mars-mezőn adott ünnepély" kö
vetkezésében, fájdalom, nehány"szerencsétlen eset 
jtörtént. A’ temérdek népsokaság Parisból ’s a’ szom
széd községekből oily tömegben sereglett - össze , 
hogy a’ szerencsétlenség gátlására a’ tiszthatóság 
által tett intézetek nem valának elegendők. Tizen- 
ny olcz személy" meghalt (mély benyomás.) E ’ kör- 
ny ületek között Paris városának tanácsa, melly 
igen megiiletődött ez eseten, ma reggel összegyűl
vén , egy ezőleg határozá, hogy" a’ v áros, segítségé
re tartozik lenni azon familiáknak, melly eknek 
tagjai tegnap este meghaltak. Azt is meg meghatá- 
rozá, hogy a’ ma esti társasági egy esületet nem 
kell elhalasztani, ’s ez iránt kérelmet intézett 
Orleans hghez. De ő le. magassága, maga ’s a’ 
herczegné nevében igen kérte a’ tanácsot an
nak helybenhagyására, hogy" kérésének, tegnap 
az ő házasságára adott ünnepélykor történt szeren
csétlenség m ia tt, ellenszegül. E ’ katastropha után, 
melly főleg a’ szegényebb osztály t sujtá, sem ő sem 
famíliája nein jelenhet-meg a’ társasági egyesület 
ünnepélyén. O k . magassága azt is hozzátevé, hogy 
nem akarja , hogy" Paris városa káratlanítsa a’ teg
napi szerencsétlenség áldozatainak fam iliájit, ’s az 
ezekről gondoskodást magára hagyraíni kéré. Ki
rály" Ő Felsége kiny iíatkoztatá, hogy" a’ koronahg 
nemes érzelmeiben ő is osztozik, ’s vele együtt k í
vánja , hogy ez este ünnepély" ne legyen.“  (tetszés 
jelei.)

A’ Charte állítja, hogy a’ Mars-mezőn csak 
21 ember ny omatott agyro n , ’s hogy" ott fosztoga
tások és rút erőszakoskodások követtettek volna- 
e l, tagadja. A’ Gazette des Tribunaux 38ra szá
mítja a’ megholtakat, az Europe pedig GOra; más 
hírlapok a’ megsebesültek számát 2—300ra teszik. 
Az elbocsátott gályarabok közül egynéhány befo
gatott , k ik  ellen bebizonyítatott, hogy a’ zavarba 
jö tt népsokaságra követ ,  földet ’sat. hajigáltak. A’
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Messager írja, miként Mars-mező körülV zsivá- 
nyok már a’ tiizjáték előtt nappal is összecsopor- 
toztak, egymással czivakodtak, verekedtek, s 
így tolongtak a nézők sorai fele, azoknak megza
varodását hasznukra fordítandók.

Némelly hírlapok illetlennek találák a’ tanacs- 
házban most ünnepélyt tartani, mire a’Charte ezt 
feleli: Fontainebleauban ’s Versaillesban a* király 
adott ünnepélyeket a’ népnek; most pedig a’ nép 
akar adni a'királynak, ’s ezt Paris városától megta
gadni nem akarják. De az eddigi szép ünnepélye 
két nem is lehet gyásszal végezni; különben is 
már sok idegen jött az ünnepélyre, kiknek jelen
léte a’ kereskedést ’s ipart éleszti, ’s az ünnepély 
eltörlése Paris szegény lakosainak ártani fogna, 
Egyébiránt az ellenző lapok az ünnepély eltörlését 
is gáncsolnák. Hasonlag nyilatkozik a’ Journal 
des Débats is. A’ Charte továbbá alaptalanoknak 
mondja a’ hírlapok előadásait a’ mars-mezei sze
rencsétlenségről, ’s szerinte csak 24 ember halt- 
meg, ’s 20 scbesítetett-meg, kik közéd 17 már egé
szen meggyógyidt.

A’ pairkamara jun. 19ki ülésében biztosság 
neveztetvén az algiri rendkívüli költségek iránt, 
Dreux Brézé marquis az Abd-el-Kaderrel kötött 
egyezés alapjairól tudakozódott, mellynek a’ köz
véleménye ellene van. Salvandyr úr épen ekkor lé
pett-be , ’s jelenté, hogy a’ kormány mielébb a’ 
kamara elibe terjesztendi a’ kérdéses egyezést, 
mellyből ki fog tűnni, hogy Francziaország ér
dekével ’s becsületével ellenkező engedményeket 
nem tett.

A’ touloni Eclaireur szerint a’ Bugeaud gene
rál és Abd-el-Kader közötti egyezésnek főpontjai 
ezek: Abd-el-Kader megismeri Francziaország fő- 
uraságát Afrikában; Oran tartományt, Urán, 
Mostaganem ’s Arzew városokkal, Francziaország- 
nak engedi; Colé ah ’s Medeah az emirnél marad; 
a’ tafnai telepítmény odahagy atik. A’ francziák 
TIemecent birtokukban tartják az egyezés megerő
sítéséig. Algir és Metidschad síkja franczia birtok
nak ismertetik. Abd-el-Kader tartozik 30 ezer fran
cot , vagy 15 ezer zsák árpát, búzát és 5000 ökröt 
adni, kereskedést csak a’ franczia kikötőkkel űzni; 
nagybáttyát és két unokaöccsét pedig kezesekül 
állítandja.

Sty'x gőzhajó Toulonba jun. 13kán a’ tudósí
tást hozá, miként Titteri tartományiban még is nagy 
a’ forradalom, ’s Damréinont generál Buffarik el
len indult, miután az Abd-el-Kaderrel kötött egye
zésnek hírét hallá. Bugeaud generál serege jun. 8-

kán Oranba é r k eze tt , fs T lem esenból 5 5 0  kulotP*
ghit hozott, kik a’ gyarmatbeli seregcsapatok kö
zött fognak elosztatni. A’ francziák jun. 4kén ta- 
karodtak-ki a’ tafnai táborból, mellyet az arabok 
nagy örömrivajjal foglaltak-el, ’s már talán Abd- 
el-Kader is ott van 5000 lovasával ’s 4000 gya
logjával. Abd-el-Kader eleinte nem akart Bugeaud 
generállal, hanem magával a’ francziák királyával 
alkudozni.

P O R T U G A L L I A .
A’ M. Chronicle írja, hogy a’ miguelisták Lis- 

sabonban a’ gyalázatos hírt térjesztették-el, miként 
D. Maria terhessége csak költemény, ’s Cintra 
azért választatott lebetegedése helyéül, hogy ott 
ál thrónörökös csúsztassék-alá. A’ királyné e’ miatt 
lemondott a’ Cintrába menetelről.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Bayonnei jun. 14, 16 ’s 17ki telegraphi üze

netek szerint a’ christinók jun. 9kén a’ Segre , No- 
guera és Ribagorzana foly amok közötti földet lep- 
ték-el, a’ carlisták főszállása feljebb Tragóban volt. 
Enguiben 6 carlista zászlóally állott, Arragoniába 
nyomulandó. Espartero jun. llkén még Lerinben 
volt. — Oraa jun. 12kén Saragossába érkezett. Van 
der Meer 15 ezer emberrel kiséri a’ navarrai tábort. 
Villapadierna maga osztályával Cabanero ’s Tena 
ellen fordult, kik Quirttát elfoglalták. Yriarte Ca- 
atayudba ment Nogueras segítségére, kit Cabrera 

ostrom alatt tart. — Meer báró jun. 13kán irá a’ 
^parancsnoknak, hogy Isona vidékén az ellenséget 
négyr órai csatázás után egészen megszalasztotta. 
Az ellenség vesztesége 2000re, a’ christinóké 500- 
ra számittatik. — Bordeauxból jun. 16kán jelen
tik, hogy Oraa jun. 13kán Saragossából nehány 
zászlóallyal Calatayud felé indult, Cabrerát gátlan- 
dó egy Madridból jövő pénzszálítv ányr megtámadá
sában. Cabrera jun. Ildikén Molina de Aragonban 
állott 6—7000 emberrel. A’ carlista tábor még is 
első Arragoniában van Tremp vidékén.

LEGÚJABB. Hírlapunk sajtó alá készülté
nek utolsó pillanatában vettük azon, Bécsbe 
rendkívüli alkalom által érkezett tudósítást , 
melly szerént IV. Vilmos angol király 0  Felsége 
junius’ 20dikán reggeli 2 óra után nehány perczel 
meghalálozott. Vilmos király született 1765 aug, 
21d.; házasságra lépett a’ most özvegy en maradt 
királynéval 1818 jul. l ld . ; uralkodni kezdett 1830. 
jun. 26d. — Junius 20d. reggeli 11 órakor titkos 
tanács gyűlt-egybe Kensington-palotában, hol Ale
xandria Victoria angol királymé 0  Felsége a’ szo
kott esküt a’ canterburvi érsek’ kezébe letette.

Kiadja K u l t  sár A. —  Szerkezted G ál v á c s y .  ^Zöldkertutcza sz.
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(1) Gr. Széchenyi István arcz-
k e p e .  Ezennel jelentjük olvasóinknak, hogy 
gr. Széchenyi Istvánnak Einsle után, Schindler 
professor allegóriájával, Clarot F. B. által kő
be metszett ’s igen jól talált arczképe, Pestre 
Tomala művészeti kereskedésébe már megérke
zett ’s a’ t. ez. előfizetőknek átadathatik. Bolti 
ára 4 ft. p. p. ( I )

(1) Chanipagnei bor készítés.
Ámbár a’ champagni bor jelen korunkban egyi
ke lett a’ legkedveltebb italoknak, nélküle egy 
ünnepélyes vendégség nem adatik, ’s egy foga
dás sem történik : mindazáltal ezen italnak még 
most is felette nagy árra azt okozza, hogy e’ 
nektárral nem élhetnek gyakrabban minden víg 
alkalomkor, és a’ jó barátok’ toastjai csak ta
karékosan és nem elég bőven üríthetnek. Van
nak magyar és külföldi champagni boraink, 
gyakran mind a’ ketten egyformák minéműsé- 
gükre nézve, és különbségük csupán azon bor
tól függ, mell}bői mind a’ kettő készítetett, 
hogy az igazi champagnihoz legközelébb járul
jon, és helyét egészen elfoglalja. Magyarország, 
ezen a’ legjobb borokkal gazdagon megáldott 
tartomány, a’ legkönnyebb módon tulajdon bo 
raiból jobb champagnit készíthet magának, mint 
a’ miilyent némelly helyeken hirdetni szoktak. 
Ámbár a’ magyar champagninak csekély árra 
van a’ külföldihez képest, mindazáltal egy pen
gő forint ’s még ennél is magosabb ár felette 
drága ollyan borért, melly nem sok hajjal ‘s 
minden évszakaszban készítethetik, azonban 
mint a’ gyarmati czikkelyek olly nagy vámot 
nem fizet Sok ezer palaczk chairpagnit, mose- 
Ji, neckári és rhenusi borokból készültet, kül
döztem én el Petersburgba, Rigába, Moskauba, 
Hamburgba és Liverpoolba, ’s ezek igazi cham
pagninak tartattak s e’ gyanánt adattak-el. Hogy 
mindenki saját boraiból készíthessen champa
gnit, a1 legegyszerűbb módot, mellyhez semmi 
ollyan eszközök nem kivántatnak, mik a’ ház
nál különben is meg nincsenek, mindenkivel 
practice vagy írásban fogom közleni, a’ ki sze
retne maga vagy mások’ számára olly champa
gnit készitni, mellynek a’ boron, üvegen és du
gón kívül palaczkja csak néhány garasba kerül, 
6 hét múlva iható, pompás pezsgésű e's szama- 
tú lesz, ’s a’ jó champagni’ minden tulajdonsá
gával bírni fog.

Első Jélesztendő. 1837.

Azt tartom, hogy ezennel sokaknak rég- 
ótai óhajtását kielégitendem, ’s mostantól fog
va mindenki saját szőlőskertjeből, szőliőfürtjei 
nedvéből ’s az abból nyert borából champagnit 
készithetend, ’s ez által a’ vagyonos, szinte úgy 
mint a’ vagyontalan ezen magától készített ital
lal élhet ‘s a’ további költségtől meg lesz mentve.

Pesten, December 2'»kon 1836.
Linberger J. G.

Leopold városban Hoidutczában 311 szám 
alatt az újépülettel álteilenben. (1 )

(1) Jelentés Bukarestből. a \ , bu
karesti német ügy viselő intézethez“ (Deutsches 
Gcschäftsbiireau zu Bukarest) lehet folyamodni 
mindennek, kinek ezen városban akármeíly ügy 
felől értesítésre van szüksége. Ezen intézet fog
lalatoskodik : az itteni tiszthatóságoknál vagy 
consulságoknál folyó ügyek’ vitelével, porté
káknak vagy művészeti tárgyaknak solid keres
kedőkbe* eladásával, hivatalt vagy szolgálatot 
keresőknek illendő helyekre alkalmazásával, la
kások’ és boltok’ megrendelésével, és minden 
ezen tartományi viszonyok felőli értesítéssel.

Bérmentesített levelek , két váltó ezéd. fo
rint előrefizetés mellett, postán leendő feleletre 
bizonyosan számot tarthatnak. (» )

(1) Bérbe adandó serház. a’ n.
m. magyar kir. udv. Kamarának rendelése kö
vetkezésében közhírré tétetik, hogy a’ Kulai 
kam. mezővárosban, Bács vármegyében lévő 
kam. nagy serház, és az evvel egybekapcsolt9 
a* Kulai kam. uradalomnak 19, a’ Palánkai szin
te kam. uradalomnak pedig 13 helységére k i
terjedő serárnokság 1837 észt. május Iső napjá
tól kezdve számítandó egymásulánni 6 eszten
dőre a’ legtöbbet Ígérőnek bérbe adatni, ’s az 
illető árverés a’ Zombori kir. kam. Administra
t e  épületében ugyan Zombor szabad kir. váro
sában 1837dik észt. Januarius 30kán délelőtti 
10 órakor tartatni fog. — Melly árverésre a’ 
bérleni szándékozók 800 pengő forintnyi bánat 
pénzzel ellátva megjelenni ezennel hivatalosak.

A’ bérleti föltételeket a’ nevezett Admini- 
strationál, a’ sörház épületit, hozzá tartozó föl
deket és műszereket pedig, a’ mondott hely 
színén előleg is megtudhatni ’s illetőleg megte
kinthetni ; némi esmertetésiil előre már kijelen
tetvén hogy ezen serház a’ ser és pálinka főzés
re, nem különben a’ serfőző és egy molnár lar 
kására megkívántaié mindennémü épületekkel,
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Előfizetési figyelmeztetes
a’

HAZAI 'I KtlFÖIDI TUDÓSÍTÁSOK
i r á n t .

1 8 3 7 b e n  3 1 d ik  p ályaévére virrad-fel e ’ nem zeti ú jság-in tézet; m elly  hosszú évsorral H azánkban  
egy  hírlap ’s egy  folyóírás sem  d icsekh etik . E lső  h inté ez el a 'jó za n  nem zetiség  m a g v a it; leg 
főbb törekvése ennek m ost is ébreszteni a* F ejed elem  ’s H aza iránti szeretetet, h ív s é g e t ; m ind en  
szép et, jót és hasznost terjeszteni.

Hazai Tndósításink tiszta forrásból, nem  zavart kútfőkből m en tetn ek , és a’ N em zet hala
d á sá t, erkölcsi s polgári jó létét tá rg y a zzá k ; ’s azokkal együtt kü lfö ld i h íreinket h ív e n ,  könn yű  
m agyar nyelven  és m indenkor a’ legk itelhetőbb  gyorsasággal közöljük .

H asznos M ulatsagink honi n y e lv ,  szép m ű v é sz sé g , történet- 's term észettu d om án y , k e 
r e sk ed és , házi és m ezei gazdálkodás ’sat. tá r g y ú , haszonnal m ulattató cz ik k ely ek et k ö z le n e k , ’s 
folyvást iparkodnak m egfelelni a ’ t. ez. O lvasó K özön ség  sok oldalú k ívánságinak.

flírdetésin k  legm érséklettebb fizetés m ellett fogadnak-el 's k özlen ek  tüstént m in d en , illy  
tartalmú függelék lapokba iktatható tárgyakat.

Betűink legolvashatóbbak m inden m agyar h írlapokéi k ö z ö t t ; papírosunk o lly  n agy , hogy  
több sort és betűt vgy hazai újságlevél sem  foghat-bé, legyen  az bár í r é ib e n ,  ( f o l i o )  a d v a ; a’ 
nyom tatás pontosságáról k ezesk ed ik  T rattner-K árolyinak az egész birodalom beliek  közt első  rangú  
typograplnája

M ind nem zeti ú jság-in tézetünk , m ind nagyon tisztelt O lvasóink érdekében áll a’ jókori 
előfizetés ; így  mi E lőfizetőink szám ához alkalm azhatjuk e lő in té zk ed és in k e t , t. ez. O lvasóink p e
dig fo lyvást kaphatják hírlapjainkat. Ez okból figyelm eztetjük nagyérdem ű Pártfogóinkat és az 
egész m agyar olvasó K özönséget az előfizetésnek  postán vagy in tézetü nknél m inél elebbi m egté
telére. Hazai ’s K ülföldi T u d ó sításin k n ak , H asznos M ulatságival ’s H ird etéseivel együtt a ’ jö v ő  
1 8 3 7 r e  is fé lév i árra Pesten és Budán borítékban 9  for; boríték nélkül 8 ;  postán pedig H Í fo
rint vezédulában L ev e lező in k n ek  ’s a ’ cs. kir. postah ivata loknak  szokott ajándékpéldán} unkái 
fo lyvást öröm m el sz o lg á lu n k , hírlapunk gyám olításában k im utatott buzgó pártfogásukat továbbra  
is k ik érv e . P esten  1 8 3 6 ’ decem berében

a’ H azai ’s Kiilf. Tudósítások intézete .
(a ’ k iadó tulajdonos K ultsár Istvánné zöldkert utczai 

49Sd. szám  alatti házábaft.)

Figyelmeztetés
a’ WtaJzolatoU iránt.

A’ Rajzolatok 1837-re az eddiginél valamivel karcsúbb, de szebb ’s csinosabb negyedrét 
alakban, egészen új öntetü angol közép garmond betűkkel, hetenként kétszer egyegy Ívnyi fi
nom velinen, divatképekkel 's nemzeti-képtárral fognak megjelenni.

Előfizetési díj félesztendőre helyben 4 fr., postán küldve pedig ’s minden cs. kir. posta 
hivatalnál 5 pengő forint; helyben előfizethetni a’ szerkesztőnél ujvilág-utczában, Dr. Reisinger 
házban 554d. sz. alatt, a’ megyeház általellenében, lsó emeletben. Évnegyed! előfizetés 2 f. p. 
és 2 f. 30 kr. pengőben.

Új előfizetőinknek a’ nemzcti-képtárból: G róf Széchényi Istvánná’, Kölcsey Ferenc*, 
Bersenyi Dártiel\ G róf Keglevich G áóor\ Nagy P á r  és Balogh János’ finom részmetszetü 
arcképeikkel kedveskedendfink. Munkácsy János, Szerkesztő (2)

, Budai lotteria: dec.2Skán: 51. 32. 62. 26. 31.

malommal, p intzékk ef, szükséges m űszerekkel, 
m ellék ép ü le tte l, m ellyb en sert m érhetni, 14,000 
p . m. árpának való r a k h e lly e l, 80 darab szar
vas marhának elég  tágos Istállóval s óborral e l

látva vagyon, és a szarvas marha könnyebb 
tarthatása végett a’ serház közelében fekvő 91 
holdnyi legelő is adatik. Költ Budán, dec. 23- 
kán 1836. (3)
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T U D Ó S Í T Á S O K .

®. szám. P e s t e n  szerdán Szent-Jakabbá' 5 k é n  1 8 3 ? .

Mag yarország és Erdély (kinevezések ; Bihar 's Bereg vmegyei tiszivalasziások ; hírek az erdélyi országgyűlésiül; magyar tudós társa
sági jelentés; kamarai híradás; Nopcsa Elek né jótékonysága ; brassói tudósítás; kalocsai levél; időjárás; ’sat.) Ausztria. Nagybritannitt 
(a' király halála; Victoria királyné’ nyilatkozványa ’s thrónra lépése; parlamenti ülés; ’sat.) Fiancziaország (váro:».ázi ünnepély; be- 
CMilet-rend ; afrikai hírek ; ’sat.) Olaszország (Pieti o Bonaparte.) Olaszország. Amerika. Törökország (dr. Bulard a’ smyrnai pestiaes

kórházban; 'sat.) Spanyolország (Meer báró gyŐzedehne; ’sat.)

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

ó  Felsége a’ császárné és királyné Skrbensky 
Franciska bárónét, született Erdődy grófnét, palo- 
tadámájává nevezni méltóztatott.

/r é

O cs. ’s apóst. kir. Felsége jun. 3d. legfelsőbb 
határozatában pozsonyi kanonok ’s plebánus főtiszt. 
Kremlitska János urat czimzetes apáttá nev ezni 
méltóztatott.

0  cs. kir. Felsége a’ magyarországi főépítési 
kormánynál Ekler Imre úr’ halála által megüre- 
siilt első igazgató-segédi hivatalra hajózási felügye
lő Leelmer József urat méltóztatott kegyelmesen 
kinevezni.

N. Szeben  junius 23kán. Ezen juftius 21- 
kén tartatott harminezharmadik ülésen, a’ nemes 
ország Rendei az ex a c to ra tu s  p r a e se s i, jú
nius 22kén tartatott harmincz negyedik országos 
ülésen az országos g en er á lis i, junius 23kán 
tartatott harmincz ötödik országos ülésen pedig a’ 
íokorinányszéki egyik tanácsosi (gubernialis con- 
stíiariusi) hivatalok betöltésére szózatoltak — mi
kor is, a’kijelelt hivatalokra, mind a’ négy bevett 
vallásból, a’ hármas számba, következendő sze
mélyek mentek-be: — a) e x a c to r a tu s  p r a e- 
s ess égre. — A’ r. catholica vallás részéről: híd
végi mlgos gr. N em es János háromszéki főtiszt 
úr, mlgos gr. B á n ff i  József kir. hivatalos úr, 
mlgos gr. B é ld i György kincst. tan. úr. — A 1 
reformata vallás részéről: losonczi mlgos b. B á n f- 
fi László követ úr, m. gy.m. mlgos b. K em ény  
Ferencz követ úr, mlgos Ugrón István követ 
úr. — A’ lutherana vallás részéről: idősb báró 
B r u c k e n thal József úr ő excja, t. R egiu s Já
nos követ úr, mlgos B e r t l e f f  Mihály főkormányi 
titoknok úr. — Az unitaria vallás részéről: mlt- 
gos A u g u stin o v ic s  Pál fő kormányszéki taná
csos úr, mlgos M aurer Károly kir. táblai rendes 
bíró úr, mlgos D án ie l Elek f. fejérvármegyei 
főispány úr; — b) Országos gcnerálisságra. — 
A’ r. catholica vallás részéről: mlgos gr. H aller  
Ferencz ezredes úr, mlgos gr. Gyűl a y Ferencz 
ezredes úr, mlgos b. K em én y  Károly ezredes 
ár. — reformata vallás részéről: mlgos b. R écse i  

]}IíísQdik JF,élesztendő.

Ádám altábornagy ő excellentiája, mlgos b. W e- 
se lé n y i István0 ezredes úr, mltgos H egye si 
Sándor fő strázsamester úr. — lutherana vallás 
részéről: mltgos G res er Mihály úr, mltgos 
K r e itn e r  Dávid fő strázsa mester úr, mltgos 
Z eid n er  Ferencz alezredes úr. — Az unitara 
vallás részéről: mlgos M aurer László fő strázsa 
mester úr, mltgos C z a k ó Ferencz fő strázsa 
mester úr, mltgos Gál fi Imre százados úr. — c) 
A’ fő kormányszéki tanácsosságra. — A’ r. cath. 
vallás részéről: mlgos Gáál László fő kormány
széki tanácsos úr, mlgos H o r v á th  Istv án kirá
lyi hivatalos úr, mlgos B arcsa i János királyi 
hivatalos úr. — A’ reformata vallás részéről: ml
gos F ö 1 d v á r i Farkas itélőmester úr, mltgos 
S zen tg y Ö rg y i Imre fő kormán}széki tanácsos 
úr, m. b. K em én y  Miklós királyi hivatalos úr.
— A" lutherana vallás részéről: mlgos Conrad 
András fő kormányszéki tanácsos úr, mlgos bren- 
nenbergi Brenner Sámuel fő kormányszéki ti
toknok úr, mlgos Conrad Mihály kincstári taná
csos úr. — Az unitaria v allás részéről; mlgos Au
g u stin  o v ie s  Pál fő kormányszéki tanácsos út, 
mlgos S a la  Mihály gubernialis secretarius úr, 
mlgos B artha István gubernialis secretarius úr.
— Junius 2bkán tartandó országos ülés tárgyául, 
a’ fő kormányszéki egy más tanácsosi hiv atalra te
endő választás tűzetett-ki.

Tck. B ihar megye, főispáni helyettes Ló
it yai János úr elnöksége alatt, junius 21kétől23- 
káig tartván tisztújítási gyűlését, első alispánnak 
Tisza Lajos ,* szavazatok’ többségével 22dikén est# 
megválasztaték; másod alispán Beliczay Miksa; fi
zetéses táblabírák: Yidovich Mihály, Vinkler István, 
Bolöni László ’s Bessenyei László; főjegyző : To- 
perczer Ödön; aljegyzők: első ifjabb Miskolczjr 
Lajos; 2ik Szőlősy Ferencz; 3ik Molnár Ferencz; 
főügyvéd: Porubszky István; alügyvédek: lső 
Boros Lajos; 2ik Nagy Samu; középponti szolga- 
biró: Szacsvay György; házi főadószedő : Hrabov- 
szky Albert; hadi főadószedő: Géczy József; nagy
váradi járásban : főszol gabíró : Szentiványi Lajos ; 
alszolgabírák: Szerdahelyi Imre; Tokody Istva* 
és Stepanovics Lajos; esküitek: Lakatos Imre,



péchy György, Beliczay Ferencz, Hankovics
G yörgy; adószedő: Szilágyi Im re ; sárréti járás
ban: főszolgabíró: Kiss Károly; alszolgabíró: Si- 
monft Ferencz ’s Miskolczy K ároly; csküttek: 
Szentgyörgyi E lek , Csífi László ’s Olasz Dénes; 
adószedő : Budaházy Zsigmond; érinelléki járás
ban : főszolgabíró: Bernáth József; alszolgabírák : 
Lakatos Aloiz , Miskolczy Imre ’s Fráter A lbert; 
esküitek: Beregszászy Antal, ifjabbFráter József, 
Dömsödy Ferencz ’s Végh G yörgy; adószedő, Dar- 
vay Lajos; szalontai járásban : főszolgabíró: Sánta 
G yörgy; alszolgabírák: Kovács Im re, Ambrus Já
nos ás Sisáry Lajos; eskíittek: Lestyán K ároly, 
Fónad László, Hónapi Ferencz ’s Ónody Gábor; 
adószedő : Stépán István; belényesi járásban: fő
szolgabíró : Tokody Im re; alszolgabírák: Yincze 
P é te r, ’s Jakabfy Joachim; eskíittek: Fándly 
László, Kovács György ’s Mág Emmáiméi; adó
szedő : Mittermüller Sándor; megyei hadnagy Jed- 
licska Károly.

Beregszász június 21kén. Tek. Bcreg megye 
tiszti karának újítása főispáni helytartó mélt. báró 
Perényi Gábor úr elnöksége alatt mai napon tartat
ván; első alispán lett Bay György kir. tanácsos; 
2dik alispán Eötvös Tamás, mind a’ ketten közfel
kiáltással; főjegyző Komlósy K ároly; lső al jegyző 
Péchy Pál; 2dik Bay Ferencz; felvidéki járásban 
főszolgabíró Buday Károly; első alszolgabíró Job- 
szty Ferencz; 2dik Komlósy Ferdinand; tiszahá
ti járásban főszolgabíró Bay Gábor; lső alszolgabí- 
ró Hunyady András ; 2dik Vitkay Im re ; kaszonyi 
járásban főszolgabíró Uray Pál; alszolgabíró Usz- 
kay György; munkácsi járásban főszolgabíró Lesz- 
kay Ignácz ; alszolgabíró Bősz Károly ; honi főadó
szedő Buday István; hadi főadószedő Gecsey 
György; aladószedők Nánási Menyhért, Péchy 
János; főügyész Bay Ignácz; első alügyész Román 
ferencz; 2dik Vas Antal; számvevő Bősz János; 
esküitek: a tiszahati járásban Mező Bertalan, 
Szarka József, Danes Lajos; felvidéki járásban: 
Gorzó János, Ilorvát Antal, Galgóczy Pál; mun
kácsi járásban Andrásy János, Bényei László; ka
szonyi járásban Tarnóczy György, Landor József; 
első mérnök Racz József, 2dik Boski Lajos; csend 
biztosok Guty István, Komjáthy Ábrahám; levél
tárnok Rácz István; főorvos Sztankó János; vár
nagy Ffadady Sámuel. A’ tisztválasztás szép rendel 
ment-végbe, ’s az előbbi tisztviselők nagyobb ré
szint újból el választattak.

Brassó jun. 21. A’ néhai nagymélt. herczeg 
Brankován úr kegyes hagyományából folyó hónap 
1 őkén minden vallás vagy nemzetre való tekintet
ből , a’ brassói priv. görög kereskedő compagnia 
bírája Czervenvodály Demeter István intézete sze

-  <
rént a’ brassói szegények és nyomorultak között 
a’ következők kaptak törökbúza lisztet: 1-ször a’ 
három oláh templomnál lévő szegények közűi 110- 
en , a’ cathol. közűi 25en, a’ reform, közűi 25en, 
a’ szászok közűi 25en, a’ magyar luth. közül 20an, 
a’ franciscanusok közül lOcn, és így mindöszve 
215en. 2-szor 17kénaz idevaló fogházban k ő k e 
nyerek és 18 berbécsek osztattak-ki. 3-szor. A’ 
beszterczei égés által Ínségre jutott szerencsétlenek
nek 2ő f. Két szegény famíliáknak 7 frt. 30 kr. 
adattak. 4szer. 19kén a’ bolgárszegi felső templom
nál levő disunitus pap 50 f . , a’ bolgárszegi nagy 
templomnál levő pap 100, a’ görög pap 100 , az 
ó brassói templomnál levő pap 50 f. kaptak a’ tes
tamentum értelménél* fogva és így mind együtt 300 
f. — Ugyan 19kén a’ görög templomban a’ herczeg 
Brankován úrért paraztás tartatván, az ő módjok 
szerént, hol 3 pap tett szolgálatot, — minden jelen
lévő. személyek egyet is ki nem véve a’ templom
nál egy egy viasz gyertyát kaptak, úgy hogy a’ ki 
osztott viasz gyertya 2 mázsára ment. Á’ templom
ból k ijő v é n , a’ görög compagnia tanácsházában a’ 
papok és elsőbb kereskedők kolivával, csokoládé
val és rozsolissal vendégel tettek-m eg. Tíz jelenlevő 
papok pénzt is kaptak. Több mint 500 a’ tanács
házon kívül álló szegények pénzt, gyertyát és ke
nyeret v ettek az említett kegyes hagyományból, 
mellynek ára 800 fra ment. — Áldás a’ boldogult 
herczeg hamvaira, a’ ki halála után is így gondos
kodott a’ nyomorult szegényekről, — hosszas és 
boldog élet görög bíró Czervenyvodáiy úrnak, k i 
nem csak vallását és nemzetét, hanem az egész 
szenvedő emberiség sorsát nézi.

Szacsa l  május 2Sdikán. Nagymélt. Nopcsa 
Eíekné Naláczy Borimra úr asszony ő excja az 
évenként előforduló űrnapját udvari kápolnájában 
ma is buzgó lelkesedéssel és díszes eg) házi szertar
tásokkal meginnepelte, az ezen istenitiszteletre egy
be gyülekezett vidékbeli nemes úri rendeket fényes 
ebéddel megtisztelte, az-oda sereglett több mint 460 
személyből álló szegénységgel küszködő köznépnek 
fejenként egy egy czipót, bort, a’ bénáknak gabo
nát, és pénzt is elegyesen rendelt kiosztatni. Tisz
telt praesesné ő excja hogy örömünk páros légyen 
értésünkre adá hogy a’ harmad napra eső F e r d i 
n a n d  nagy névnek dicsőítésére szándéka lenne 
egy hódolási víg innepet szentelni; — a’ mi leg- 
kegyelmcsehb királyi fejedelmünknek nagy neve- 
napja vala tehát köz örömünk szivet emelő tárgyba. 
Hogy ez annál innepiesebben megtiszteltessék, ugyan 
ezen napra a’ jelen volt számos úri vendégeken 
kívül megjelent a’szélybeli katonai osztálynak tiszti 
Kara *s t az istenitiszíe’et Te Deumon, és az azt 
hű lelő agyn durrogásokon kezdődött, az assisten-
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tias misét jeles egyházi szónok Kedves Bálint úr 
teljes buzgósággal ta rtá , és megmutató hogy a’ Zár- 
mizegethuza romjain a’ Retyezát oldala alatt alko
to tt oltárról is tömény fellegek emelkednek az egek 
és a’ királyok urához, szeretve tisztelt hazánk attya 
királyi fejedelmünk reánk boldogságot áradoztató 
hosszas és szerencsés kormányáért. A’ fejedelmi fé
nyes asztal felett honfi lelkesedéssel ágyú durrogá
sok viszhangjai között ürítettek az öröm poharak 
hazánk boldogító attya Ferdinand tartós egészsé
géért , miután a’ nagyobb számban oda tolongott 
szegény adózó népnek hasonlólag kenyér és bor, 
bőségesen osztatott, estve az egész kastélya épület 
megvilágosíttatott, ő felsége fejedelmünk rajzképét 
a’ koronáztatáskori állásban görögtűz ragyogványok 
ékesítették. Mindezeket pedig egy hajnalig tartó 
víg tánezos mulatság rekesztette-be.

K a l o c s á r ó l .  Klobusiczky Péter érsek ő 
excja az itteni nevendék papság’ évenként tartatni 
szokott vizsgálatán megjelenvén, kérdéseket tőn a’ 
növendékek* elébe, majd szívrehatólag beszélt előt
tük a’ felebaráti szeretetről. 0  exejának különösen 
szívén fekszik e’ nevendékpapságot az Anyaszent- 
egyháznak dicsőségére nevelni. Érsek ő exejának 
névünnepét megelőzött estvén a*' város főutezája 
kivilágíttatott, ’s buzgó főpapunkat prózai szíves 
kívánságok ’s számos versek üdvözlők. Másnap 
ő excája fényesen fogadá számos úri vendégeit; 
ebéd alatt hangászkar zéngedezései között több él
jen poharak üríttettek ő excjaért.

A’ földesúr iránt tartozott jobbágya tisztelet
nek adá példáját a’ Divényi uradalom’ tisztsége, 
közelébb nyomatott versekben iidvezelvén földes; 
u rá t, mélt. Yázsonkői gróf Zichyr István u ra t, 0  
Felsége arany kulcsos h ívét, a’ Zichy gróf-nemzet
ség idősbikét, ’sat. midőn az f. évi júliusban 80d. 
születése napját ünnepelné.

E p e r j e s  jul. lsőjén. Nem csak városunk, 
de m inden , ki csak esm eré, fájlalja R o c  Il
ii  tz  Sámuel János orvos doctor mult hó 23kán 
élete 47 évében történt kora halálát. Magas Önmí- 
veltség, tisztán melegen érző nemes szív, tánto
ríthatatlan munkás akarat, minden való, szép 
igaz czélok felé irányzott törekvésében, ezek va
jának azon fősajátjai, mcllyek őt köztisztelet és 
szeretet’ tárgy ává tevék már mint ifjat Eperjesen 
és Pesten, mint férfit Gömörben azután pedig Sá
rosban. Könnyezi a’ drága kimúltat 3 már elébb 
anyátlan jó fiú gyermeke, ’s úgy szintén kedves 
rokoni ’s számos barátjaival a’ városi és vidéki 
nép. Béke áldott porának.

P e s t  és Buda.  Múlt szombaton reggeli hét 
órakor egy fával terhelt h a jó , hajóhadunkhoz 
csapódván, 5 hajót kiütött helyéből, ’s a’ kö

zösülés darabig fenakadt, vagy úgy  a’ hogy csó
nakok által történhetett. A’ Dunába sodrott hat ló 
közűi, mellyek a’ hajót vonták, csupán egy sza- 
badíttathatott-ki. Mint beszélik, a’ hajó kötele egy 
vizet merített leány kát is Dunánkba sodrott. — Du
nánk vizének illy évszakban szokatlan tartós ma
gos állását okozzák a’ folyvásti gyakor essőzések. 
Mezei gazdáink beszélik, hogy a’ közelébb lefolyt 
két hónapban alig értek napot, mellyen meg nem 
áztak volna. Sohnár, és a’ szomszéd helységek’ ha
tárit a’ múlt héten is iszonyai zápor látogató, melly 
a’ renden volt szénát és kazlakat egyformán sep- 
ré-el.

A’ nemzeti Muzeum új épületének alapját jurv 
2 2 dilién kezdették ásni a’ mostaninak kerti részé
ben, ott t.i. hol a’régi emlékek állnak. — E* nagy
szerű épület, mint halljuk, a’ Muzeum telkének kö
zepén fog állni, úgy hogy minden oldalát 30 ölnyi 
szélességű tér keritendi, mellyet négy utczára csi
nos gátőr fog körülvenni. Kő és tégla már tavali 
ny ártól fogva igen nagy mennyiségben hordatoit 
a’ nagy udvarra.

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ,  június’ 26. 1837. 
tartatott kis gyűlésében folytatólag a’ Tájszótár’ vizsgála
tával foglalkozott. Ugyanekkor 1. egy statistical, egy ma
thematical , és egy természettudományi kézirat bocsátatott 
vizsgálat alá. II. A’ magyar philosophia’ történetírásának 
alaprajza Hetényi János I. tagtól, Szilassy János r. t. elő
adására a’ Tndománytárba felvétetett. 111. A’ könyvtár’ 
számára a’ pesti nevendék-papság’ magy r iskolája mun
kálatai’ IVdik kötetét (Buda, 1837.) ' ’ötte-be; Rdvi 
Illés Pál I. t. pedig két rendbeli munká  ̂ Aes házi ol
tár (Pest, 1833), Vallási tiirödelem’ példái (Pest, 1826); 
továbbá Beverlandi adhortatio ad pudicitiam i698. és Cas- 
sai András J. Krisztusnak szenvedéséről és haláláról, (Bártfa, 
1643.) A’ pénzgyűjteinény’ számára Zsarolányi Márton 
Ferencz 8 ezüst és 2 réz pénzt küldött-be.

A’ nagyin, m. kir. udv. Kamara Rónaszékre 
sóbányai sáfárrá máramarosi sóbányai gyakoritok 
Szilágy i Benjámint nevezte.

A U S Z T R IA .
Triest jun. 9kén. A’ gőzhajózás ’s hajóépítés 

kikötőnkben’s műhelyünkön mindig nagy obb élénk
séget vészén, részint azon társaságtól, melly nehány 
év előtt ny ert szabadalmánál fogva, a’ Triest ’s 
Yelencze közötti hajózást hetenként kétszer járó 
postahajóval ta rtja -fen , részint a’ dunai gőzhajó
zási társaságtól, az említett folyamon és a’ fekete 
tengereken, végre az ausztriai Lloyd társaságától, 
melly nek gőzhajóji az adriai tengeren ’s Levan- 
téba jóinak. Triest ’s Yelencze között két gőzhajó 
tartja-fen  az összeköttetést. A’ dunai társaság itt 
már négy hajót építtetett. Az ausztriai Lloyd tár
saságának ny olez gőzhajója van. A’ közlekedési 
vonal Levantéval e’ gőzhajók által Candiaig’s Ale- 
xandriaig terjesztetik-ki? minden két hétben ran-
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' lemezébe is elfog ágazni.
NA G Y BRPr A N N I A.

Jun. 16kán, “’s így még a1 király halála e lő tt, 
a-1 ministerek, a canterburyi ’s yorki érsekekkel 
és londoni püspökkel együtt titkos tanácsot tartván, 
következő könyörgést készíték, a’ püspöki egyhá
zakban szokott egyházi imádság előtt elmondandó!: 
„  Mindenható, irgalmas Isten , kinek kezeiben van
nak az élet és halál végzései, nyisd-meg füleidet, 
kérünk, néped kiáltására, ’s hallgasd-meg esedezé- 
sünket, mellyet a’ te szolgád, a’ mi földi u ru n k , 
a’ királyért emelünk hozzád. Enyhítsd óh jóságos 
Isten! az ő fájdalmait, könnyitsd betegségét, ’s 
erősítsd lelkét kegyelmed vigasztalásival, hogy alá
zatosan ’s békével vesse magát alá szent akaratod
nak, és egyedül a’ te irgalmadba bízván, hatalmad 
által szabadítassék-ki fájdalmai ágyából, ’s az ő vé
delme alá oízott népedet békében ’s igazságban só- 
iáiig kormányozza. Ha pedig a’ te akaratod a z , 
hogy őt e’ világról magadhoz szállítsd, engedd őt 
menyei atyánk, a’ te országodban dicsőség koro
náját ny erni, a’ mi megváltónknak, az úr Jésus 
Kristusnak nevében ’s érdemiért. Amen.“

Jun. 20ki londoni lapok szerint IV. Vilmos 
' király 0  Felségének elhunytét J. Russell I. e’ köz

leménnyel adá tudtára London lordmayorának: 
„Whitehall jun. 20kán, délelőtti tizenegyedtől óra
kor. Mylord! Fájdalmas kötelességem az urat leg- 
kegyelmcsebb fejedelmünknek IV. Vilmos király
nak elhunytéról tudósítnom. E ’ szomorú eset ma 
reggeli 2 óra után 12 perczel történt Windsorvár- 
han, hol a’ Mindenhatónak tetszett a’ királyt meg
szabadítani a’ fájdalmaktól, mellyeket ő példás 
erővel ’s türelemmel szenvedett. Kérem az urat 
szükséges parancs kiadására, hogy S. Pál székes 
egyház nagy harangja meghúzassék. Van szerencsém 
’stb. J. Russell.“

Jun. 20kán tizenketted-fél órakor Kensington 
palotába gyűlt a’ titkos tanács, hol Ő Felsége Ale
x a n d ria  Victoria, most már Anglia királynéja, 
n’ protestáns vallás fentartása eránti esküt a’ can
terburyi érsek kezébe tette-Ie, jelen lévén a’ yor
ki érsek is, ’s thrónra léptének ünnepies kihirde
tésére a’ következő napot határozó. A’ londoni ud
vari újságnak jun. 20kán délután kiadott pótléká
ban illy nyilatkozás foglaltatik, mellyet királyné 
0  Felsége thrónra léptekor adott-ki: „Kensington 
udvarban jun. 20kán 1837. Ő Felsége, a’ mai tit
kos tanácsban megjelenvén, e’ nyilatkozást tenni 
méltóztatott: „A fájdalmas és szomorító vesztes ég, 
melly a nemzetet Ó Felségének, az én szeretett 
nagybátyámnak halálával érte, kötelességemmé 
tette ezen ország kormányát átvennem. Olly hir-
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háramlik rám a’ nagy felelőség, hogy a’ te
hertől leveretve érzeném magamat, ha a’ re
mény által nem tápláltatnám , hogy az isteni 
gondviselés, melly engem e’ munkára hívott, 
erőt is adand annak teljesítésére, ’s hogy szándé
kún tisztaságában ’s a' közjó eránti buzgalmamban 
felta'álandom a’ gyámolt és segédforrásokat, mél
lyé k csak érettebb kor ’s hosszabb tapasztalás tu
lajdonai szoktak lenni. Erős bizodalmát helyezek 
a’ parlament bölcsességébe ’s népem hűségébe és 
vonzalmába. Különös nyereségemnek tartom azt 
is, hogy a’ thrónon olly fejedelmet követek, ki
nek nevét egyetemes hódolat ’s tisztelet tárgyává 
tette alattvalójinak joga ’s szabadsága eránti tekin
tete , és az ország intézm ényeinek ’s törvényeinek 
javítását előmozdító kívánsága. Angliában, egy 
szeretetteljes anyának gyöngéd ’s felvilágosult gon
dossága alatt neveltetvén, gyermekségem óta meg
tanultam születési honom alkotványát tisztelni és 
szeretni. Igyekezetem szüntelen oda leend irányoz
va , hogy a’ törvény szerint fenálló reformata val
lás fentartassék, ’s egyszersmind a’ vallásbeli sza
badság teljes éidelete mindenkinek biztosítassék, 
alattvalóim valamennyi osztályainak jogait állhatot
tal fogom védelmezni, ’s szerencséjüket, mennyi
re erőmben áll, előmozdítani.“ —- Ezután a* titkos 
tanács lordjai alázatosan kérték 0  Felségét a* fen
tebbi kegyes nyilatkozás kihirdetésére, mit O F e l
sége kegyelmesen megparancsolni méltóztatott.

Jun. 20kán a’ parlament két háza, 0  Felsége 
halála m iatt, korábban gyült-össze, mint máskor. 
A’ felső házban a’ lordkanczellár hűséget esküdt () 
Felségének Alexandrina Victoria királynénak; a* 
pairek közűi szinte sokan letették hűségi esküjü
ket a’ lordkanczellár kezébe, míg ő a’ Kensington- 
palotába titkos tanácsi ülésre el nem hívatott. Az 
alsó házban is a’ szónok és a’ háznak több tagjai 
letették a’ hűségi esküt, mi nehány nap még mind a’ 
két házban folytatni fog.

Jun. 20kán gyászban jelentek-meg a’ londoni 
lapok’s ezen orvosi jelentést közlék: „W indsor vál
jon. 20kán. A’ mindenható istennek tetszett leg
kegyelmesebb fejedelmünket, IV. Vilmos.királyt, 
fájdalmaitól megszabadítani. 0  Felsége ma reggeli 
2 óra után 12 perczel meghalálozott. M. I. Tliier- 
ney. W. F . Chambers. D. Davies.“  Ez eset azon
nal különös hirnökök által közöltetett Ö Felsége 
ministereivel és a’ status fő tisztviselőjivel. A’ can
terburyi érsek és Conyngham marquis lordkamarás 
Kensington palotába m entek, új királyné Ő Fet* 
ségét, ’s annak annyát, Kent hgnét, a’ gyászhíer 
ről értesítendők. Melbourne viscount parancsot k#* 
pott Ő Felségétől, hogy 9 órakor Kensingtoubair
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Udvariasára legyen, ’s ugyan e’ palotába 11 órára 
titkos tanács hívatott össze. Tizenegyedből órakor 
St. Pál egyháza nagy harangjának tompa koligása 
hirdető London lakosainak a’ közönségesen szere
tett és tisztelt fejedelem elhuny tát; gyász zászlók 
lengtek az egyházakon ’s köz épületeken, ’s a’ Them
se hajóji fél árboczig bocsáták-le lobogójikat. Min
den tudósítások egyeznek abban, hogy a’ betegség 
ugyan fájdalmas, de a’ halál csak enyhe átszen- 
derülés volt. A’ király utolsó pillanatig megtartó 
eszméletét ’s vidámságát; halálát mind járt betegsége 
kezdetekor előérzette, ’s igaz lelkű férfi és keresz
tyén nyugalmával várta. Egy nap, mint a’ Times 
Írja , így szólt orvosához: „D octor, én igen ha
nyatlóm, de a’Waterlooi csatának egy évnapját még 
szeretném megérni. Próbálja meg , elfoltozhatna-e 
engem még addig.“  E ’ kívánsága beteljesedett. Jun. 
19kén este famíliájának ’s hű szolgá i inak nyájasan 
mondott istenliozzádat. Gyermekei körében ’s Ade
laide királyné karjain húnyt-el, ki maga is igen 
rosszul Ion. A’ boldogult nehány nap előtt saját 
kezével írt levelet kishugának a’ mostani királyné
nak. ,,A’ fejedelem, így szól a’ Times , kinek elvesz
tését most siratjuk, semmi igaztalanságot sem köve- 
tett-el, semmi ellenséget nem ingerlett, és sírjában 
semmi rágalomtól sem félhet. Lényének egyszerűsé
ge ny ilvános ’s magános életében kitűnt; nem volt ab
ban sem fitogtatás, sem mesterkézés, sem visszatar- 
tózkodás. Genievel, vagy nagy talentommal ’sszel- 
lemmiveltséggel nem b ir t ; de gondosan tanulta azt, 
mit kötelessége körébe tartozónak ism ert, nyilatko- 
eásiban őszinte volt, ’s határozataiban csak az 
igazságtól engedő magát vezéreltetni. Charakter- 
vonalai jók valónak; egészen házi szerencsére te
remtetve , neje, gyermekei ’s testvérei iránt 
szeretettel , ifjúsága barátai iránt hű vonza
lommal v iseltetett, ’s faradatlan igyekezett ne
kik szolgálni. A’ thrónon egy magános életű 
angol nemesnek legjobb tulajdonságait fejté-k i, 
egész uraikodasa alatt legegyszerűbb vendégbarát
ságot, éber jótékonyságot, és szíves társalkodást gya
korlott. Mindenütt úgy viselte m agát, mint egyenes 
le lkű , jó akaratú férfi, mint olly férfi, ki nélkül, 
ha a’ köz szababság ügyéért semmit nem tett vol
na is , a’ mostani időkben nem lehetett volna el
lenni, és a’ ki igen jól választott, mikor az embe
riségnek inkább egyetemes tiszteletét ’s szereietét, 
mint csudálkozását igyekezett megnyerni.** A’ 31. 
Advertiser sajnálja, hogy a’ boldogult addig nem 
é l t , míg dicsőén szerzett „reform-király“  nevéhez, 
„Irland szabadi tója “  nevet is hozzá kapcsolhatta 
volna.

Cumberland hg. most már Hannovera királya, 
az utolsó éjét Windsorban töltötte, ’s jun. 20-

kán reggeli 8 órakor, négy lovas kocsin, kísérők 
nélkül érkezett St. James-palotába. Hannovera k i
rálya ezennel megszűnt angol pair lenni, ’s hónap 
gőzhajón fog elutazni, a’ rá szállt koronát fejére 
teendő. Hanno Verába érkeztével ön magában meg
szűnik Cambridge hg. alkirálysága, ki már útban 
Van Anglia felé, ’s óránként váratik.

A’ Londoni lapok jun. 21kén tudósításokkal 
valának tele az ünnepélyekről, meilyek az ifjú k i
rályné proclamatióját kísérték. Az erre minden 
osztályból összecsődült számtalan nézők örvende
zései ugyan igen összeütköznek a’ mély ’s őszinte 
gyásszal, me ily más részről Vilmos király elhuny- 
tán mutatkozik; de az örökös monarchiának e’ 
jelszavában: „L e Roi est m órt, vive le Roi!“  
vagy ha úgy kell lenni, la Reine! fekszik a’ szük
ség és e’ két ellentét összeegyeztetése. Királyné Ő 
Felsége jun. 21 kén kevéssel 10 óra előtt Kensing- 
ton-palotából St. James-palotába kocsizott. Kent 
hgné a’ hozzá legközelebbi kocsiban ü t, ’s előre az 
udvari tisztek mentek kocsikon. A’ királyné fen
séges annyával együtt mély gyászba ’s legegysze
rűbben valának öltözve. A k. menetet az lső 
testőri ezrednek és a’ „királyi kékeknek“ egy-egy 
századja kísérte Kensingtontói a’ I l y be-parkon ke
resztül , hol azt harsány örömri vajjal köszönték. 
Az utcza sokkal csöndesebb volt, hol a’ nép, illy 
időkori illendőség érzetéből, csak kalap feleme
léssel ’s bókolással nyilvánitá hódolatát De St. 
Jamesnél, a’ britt fejedelmek régi tiszteletre mél
tó lakhelyénél, dörögve hangzott a’ „Long live 
the Queen!“  kiáltás. Az ifjú  királyné ismételt 
bájos hajtásokkal köszönt; egészségesnek látszék, 
de arcza szokottnál haíaványabb volt, ’s inkább szen
vedő mint felbuzdult kinyomással. A1 proclama- 
tio ünnepélye 10 órára volt jelentve. Ezelőtt már 
jóval eifoglaltattak a’ palotahoz vivő utak ’s annak 
udvarai, részint gyászban levő urak ’s asszony
ságok tömött csoportjai által. Sokkal nagyobb 
volt a’ tolongás, mint Ö Felsége két nagybányá
nak , IV. Györgynek áa IV. Vilmosnak proclama- 
tiójikor. St. James-utczan, hol a’ menetnek köze
lednie kellett, és a’ Marlboroug-IIouse udvarával 
szemközt, tiszteletőrség állott. Ezen udvarra se- 
rcglett nehány ezer asszonyság is, tudván, hogy 
Ő Felsége, a’ proclamatio első nyilvános felolva
sásakor, az úgynevezett festett kamarának ezen 
udvarra nyiló ablakában fog megjelenni. A’ ka
tonai őrség a’ közönség megett állott, me'lly a’pa
lotához nehány lépésnyire közeledhetett; de ott a’ 
rendőrség határvonalt húzott. A’ királyné thrón- 
raiéptének szerencsés jóslataként tűnt szembo a’ 
féyfiak kiválva udvarias foglalk zása, miként az 
asszonyságoknak jó helyeket szerezni igyekeztek.



A*' proclamatio ünnepélyének kezdetét pontban 10 
órakor hirdeté a’ párk ágyujinak kétszeri üdvez- 
lő lövése, mellyre St. M artin-in-the-Fields, Mar
gareta és Westminster egyházaiban a’ harangok vi
dám zúgása következett. Sir William W oods, a’ 
czímerkirály (Garter King of arms) előjött ezi- 
merköntösü heroldjaival ’s • apródíjaival, azután 
nyolez czímertiszt (offlciers of arms) lóháton, mély 
gyászban ’s kezükben ezüst pálczákkal. Egészen a’ 
festett kamara erkélye alá lépdeltek, ’s o tt, fe
detlen fejjel, elfogjalak helyöket. 10‘A órakor Ő 
Felsége mély gyászban, annyától ’s más rokonai
tól kísértetve, megjelent a’ nyilt ablaknál, ’s „É l
jen a’ királyné! Sokáig éljen Victoria királyné!“ 
hódító kiáltozással köszöntetett; a’ férfiak kalap
jaikat, az asszonyságok kendőjiket fenlebegteték. 
A’ harsány kiáltozás egészen elnyomta a’ testőri 
ezred hangászkarát, meíiy 0  Felsége megjelenté
kor a’ nemzeti dalt (God save the King! the Queen!) 
játszá. A’ királyné legalább is tizenkétszer meghaj- 
tá magát nagy kellemmel, ’s népének minden felől 
mutatkozó szíves szeretetén mélyen megiiletődött. 
Könyükre fakadt megilletődésében, ’s mindig sze
meit kellett törölgetnie, mi rokonszenvi hatást 
szült a’ jelenvolt asszonyságokra. Az 0  Felségét 
környező ministerek között lehetett látni Melbourne, 
Landsdovvne, Palmerston és Duncannon ministere
k e t, Hill lordot (a’ hadsereg főparancsnokát) Ar
gil! hget ’stb. Elhagyván a’ hangászkar a’ nemzeti 

.d a lt, Landsdowne marquis csendességre in te tt, ’s 
a’ czímerkirály , köréből kilépvén, fenhangon el
öl vas á 0  Felségének , Anglia királynéjának, pro- 
clamatióját „első Alexandrina Victoria“ czím ’s név 
alatt, e’ szavakkal rekesztvén-be : „Isten tartsa- 
meg a’ királynét!“  mit az egész nép dörgő harso
gással viszonzott, ’s, a’ királyné magát nyájasan 
hajtogatá. A’ távol álló nép , nem tudván mi tör
ténik , ’s a’ proclamatio olvasásakor is folyvást kiál
tozván , egy megrendítő szózat csendességet paran
csolt. Ez O’ Connell szava v o lt, ki mély gyászba 
öltözve, két asszonyságot ía ta karján. Eltávozván 
a’ királyné az ablaktól, majd az egész nép a’ City 
felé indult, ott is meghallandó a’ proclamatiót. A’ 
szép idő kedvezett a’ feudális kor minden pompá
jával tartott ünnepnek. (Folyt. köv.J

Az alsó ház jun. 16ki ülésében Sandon I. tuda- 
kozá a’ külső ministertől, meg van-e a’ hivatalos 
irománya , miként a’ spanyol kormány franczia gőz
hajóknak kiváltságot adott a1 partmelléki kereske
désre , mitől a’ britt gőzhajók eltiitatnak; továbbá 
fígyehnezett-e Mendizabalnak máj. 3dikán kiadott 
rendeletére, melly a’ britt gőzhajóknak eddig min- 
deiitaksától menttkőszenére mázsánként 3 real adót 
ró. Palmerston lord válaszoló, hogy az érintett ki

váltság iránt nehány év óta egyezés áll-fen Fran- 
cziaország és Anglia között; angol hajóknak utazó
kat sem v olt szabad partra szállítani, de Villiersúr 
e’ szabályzat ellen felszólalt, ’s alkalmasint vissza 
is vétetett már. Igaz, hogy az angol kőszénre adó 
rovatott, de a’ követ ez ellen is előtérjészt vényt tőn. 
Sir Stratford-Canning a’ konstantinápoli britt kö
vetség állápotjáróltudakozódott, annak okát kíván
ván megtudni, miért van Törökországban két kö
vet, t. i. Ponsonby 1. ki engedelemmel haza jönni 
szándékozott, de szándéka változván, Konstantiná- 
polban m aradt, és sir Ch. Vaughan, ki amaz helyé
re ki neveztetvén, már Máltába érkezett, holott 
eddigi szokás szerint, ha a’ követ eltávozott, a’ 
követség első titoknoka vitte a’ követségi ügyeket, 
de Konstantinápolból az első követségi titoknok is, 
Urquhart ú r , haza felé u tazik, ’s illy szükségtelen 
költségekkel miért terhelik az országot % Palmers
ton 1. feleié, hogy Vaughan úr azért neveztetett 
rendkívüli követnek Koastantinápolba, mivel Ang
lia érdekei ott nem ügyvivőt, hanem nagyobb sú
lyú követet k ívánnak, egyébiránt Ponsonby L je 
lenléte Angliában magános ügyei miatt már nem 
lévén szükséges, ő Konstantinápolban m arad, 
Vaughan úr pedig Máltából haza felé jő. Sir St. 
Canning e’ nyilatkozással nem elégedett- m eg , ’s 
Palmerston lordnak kemény megtámadásokat kel
lett szenvednie H arvey, Hume és Peel m áktól, ki 
leginkább Urquhart úr visszahivását gáncsolta. Ez
után a’ pattantyússág részére kért költség vitatása 
közben Meclean úr a’ spanyol kormánynak adott 
hadi szereket hozá szóba , mire Palmerston 1. jelen
té , hogy azok visszafizatéseért nem csak nem sür
gettetek a’ spanyol korm ány, sőt a’ négyes szövet
ség értelme szerint még több hadi szerek is fognak 
neki szolgáltatni.

A’ londoni zsebelők, mint párisi társaik , új 
meg új módjait találják-ki a’ csalfaságnak. Most az
zal ostorozzák a’ kávésokat ’s vendéglőket, hogy 
a’ vendéglőkben ételt italt parancsolnak, aztán 
tettetv e elalszanak, de csak hirtelen felpattannak, 
’s esküsznek, hogy meglopattak. Némelly vendég
lő az illy meglopottat pénzzel csüapította-le, nehogy 
a* dolog rendőri törvényszék elibe kerüljön, mi há
za hitelét örökre lerontaná.

Ilullban a’ halottlátók juryja azt ité lé , hogy 
Camble Józsefet, a’ szerencsétlenül já rt Union gőz
hajó m érnökét, „vastag gondatlanság általi ember
ölésért,“  esküttek elibe kell idézni.

F R A N C Z IA O R S Z Á G .
Paris városházánál jun. 19kén tartatott a’nagy 

ünnepély. A’ k. família esteli 6 órakor már megje
lent. Vacsorakor lópatkó forma asztal volt terítve 
184 személyre, éjfélkor pedig és reggeli 2 órakor
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mindig 1440 személy ült asztalhoz. A’ király asztal 
felett Paris egészségéért ürített áldomást, ’s utána, 
angol szokás szerint, mondott beszédében említé, mi
ként 1830jul. 31kén barrikadák között e’ terembe 
jö tt ,  Francziaország követeitől körülvéve. „O k , 
úgy m ond, felszólítottak engem a’ vitézül védel
mezett charta győzedehnének biztosítására és sza
badságaink fentartására. Innen , ezen ablakból (új- 
jával rá mutatva) Ion szerencsém, a’ piaczot elbo
rító számtalan sokaság kiáltozásinak harsogása kö
zött, kiterjesztenem a’ dicső zászlót, mellynek is
in éti látásában szerencsésnek érzem magamat, a’ 
kedvelt színeket, mellyeket mindnyájan lelkesedés
sel fogadánk ismét-cl.“  — Vacsora után, melly 
csak egy óráig tarto tt, a’ diplomatái kart fogadá-el 
a’ király. A’ k. família ezután a’ pompásan ékesített 
bál-terembe m ent, hol hat sorban hatszáz asszony
ság ü lt, k ik  a’ k. família beléptekor köszöntve ál- 
lottak-fe). Orleans hgné első quadrilleban Rambu- 
teau gróffal, Seine megye főispánj ával, a’ belgák 
királynéja Orleans hggel, Nemours hg. Delessertné 
asszonnyal tánczolt. Orleans hgné az egjes szobák
ba léptekor, kellemes meglepetésre talált. Egy abla
kot kinyitván, pompás diorámában állott előtte 
Ludwigslust, várával, kertjeivel ’s vízzuhatagai- 
val. Ezerkétszáz lámpa gyú jtatott, hogy e’ szép 
kép napfényhez hasonló világosságban tűnjön-elő. 
A’ négy művész között, kik  e’ képet festették, ’s a’ 
herczcgnének bem utattalak , van Dieterle is. A’ k. 
família 11 órakor eltávozott; de az ünnepély reg
gelig ta r to tt , ’s még 5 órakor is tánczoltak. — A’ 
Courriermegjegjrzi, hogjr NVIII. Lajos tegnap múlt 
21 éve Berry hg. házasságának ünnepélyeit elhalasz
totta , mivel éppen a’ Waterlooi ütközet napjára es
tek volna.

A’ Journal de Paris így szól a’ becsületrendről: 
„E zenrend, mellynek tagjai 4550re valának hatá
rozva , most egy 47 ezernyi hadsereggé változott 
Ha e’ 47 ezer embernek a’ rend nagy alapítója előtt 
megjelenni ’s igényeit a’ rendhez bebizonj ítni kel
lene , milly kevesen áiíhatnának-meg e’ törvény
szék előtt l u — E ’ napokban ismét Összeesküvést hír- 
leltek, mire az adott alkalmat, hogy Naundorf, 
ki magát Normandia hgének adta-ki, nevetséges 
igenjeit a’ thrónhoz megújította, ’s ennek követ
kezésében befogatások és ház-motózások tétettek.

Algíri jun. lOki tudósítások szerint Drouet d’ 
Erlon őrnagy jun. Íjén Lied Mendil körül az ara
bok cselébe került, ’s csak nagy bajjal menekedett- 
meg. Ez óta majd minden nap történnek apró csa
tázások. Gaudoit úr ültetvényén, Buffariktól egy 
órányira, 50 lovas arab 22 munkásra ü tö tt, ’s 
kettőn kívül, megölte vagy fogva elvitte őket.

Toulonba jun. Tikéról érkezett algíri tudó

sítások szerint az Achmet bejnnek te tt javaslatok 
igen kedvetlenül fogadtattak. Achmet mindenek 
előtt Bugia odahagyását követeli, ’s e’ gyarma
tot az alkudozás pártolóji is hasztalan tehernek tart
ják. Az arab fők igen csudálják, hogy Abd-el-Ka- 
derrel olly hamar békesség köttetett, ’s annak bi
zonyos megtudására követeket küldtek. Közönsé
gesen sajnálják, hogy Bugeaud generál olly siet
ve bánt az alkudozással. Az arabok azt vélik, hogy 
Francziaország őket beduinok alattvalójivá teszi, 
’s afrikai határairól lemondottt. Abd-el-Kader már 
seregeket küldött a’ v árosok elfoglalására.

O LA SZO RSZÁ G .
A’ hírlapok közelebb egy levelet közlőitek 

Uj-yorkba érkezett Piedro Napoleon Bonaparte hg- 
tő l, (Canino hg. fijától) ki a’ Romában vele történt 
bánásról panaszkodik, ’s az ellene támasztott vádak
nak ellenmond, mivel őt a’poroszlók, katonák’s tiszt 
(kit megölt) a’ nélkül hogy magát bűnösnek érzette 
volna, megtámadták. Erre a’ Gazette de France 
ezeket jegyzi-meg: Bonaparte Péter úr viszont- 
vádjai késő jőnek; az eset, m elljért elfogatott, 
közölve volt a’ hírlapokban, ’s akkor famíliájából 
senki sem mondott-ellen. Azt akarná elhitetni, hogy 
csupán vadászatért fogatott-el, holott tudva van, 
hogj^ a’ vadászatot csak erőszakoskodások ürügyéül 
használta. Azt elmellőzi az ifjú ú r, hogy nagybáttya, 
Fesch bibornok is részesült az ő elfogatásának rend
szabályában, ki fájdalommal látta kisöccsének vak
merő csínjáéit, ’s a’ pápai kormánnyal mindig egyet
értett eltáv olításában. Bonaparte Péter úr könyel- 
mü lépését leginkább bétyegzi lev elének azon helye, 
melíyben a’ pápai korm ánynak, famíliája eránti 
gjmlölségéről szól. E ’ gyűlölség megczáfoltaték a’ 
majdnem egész Eiíropából száműzött família tagjai
nak adott vendégi barátság által. A’ Bonaparték 
nagyannya tiszteletben élt ’s halt-meg Romában; 
Napoleon ’s testvérei’ nagybáttya megtartotta a’ ró
mai egyház herczegi czímzetét. Bonaparte Péter 
sem űzeték-ki Campagnából, ha magát okosan vi
selte volna.

OROSZORSZÁG.
A’ Journal de Francfort írja , hogy Worne- 

sensk vidékén (Odessától 10 óránj ira) a’ gjarma- 
tosított lovasság főhcljré n , W itt generál főparancs
noksága alatt, augustus végén, 32 lovas ezred, 
öszvesen 40 ezer einher, 2S ágj óval fog Összegyűl
ni szemlére, hol császár 0  Felsége is, a császárné
val, ’s a’ diplomatái kar egy részév el meg fog je 
lenni, és e’ szemle nagyobb nemű leend, mint az 
1835ki volt Kalischnál. E’ sereg négjr csapatra van 
osztva, mellyeknek egyikét a’ nyolcz ezredből álló 
dragonyos csapat teszi, melly Miklós császár által 
legügjesb lovagokból, tisztekből és vezérekből al-



kottatott. E ’ hadsereg nem az egyes hadi testek 
lovasságaiból gyűjtetett-össze, k ö v e t k e z ő l e g , a z  
orosz hadsereg hét hadi testre oszolván, ’s mind
egyiknél 4100 lovas lévén, mi 30,800ra m egyen, 
’s ide még 16 ezer testőri lovasság járulván, a 
rendes orosz lovasság száma 86400at teszen, ’s ezen 
kívül van még 40 ezer kozák. Az orosz lovasság 
egy heted részét teszi a’ gyalogságnak, ’s e’szerint 
a’ gyalogságot 500 ezerre lehetne számítani. 

A M ERIK A .
Ben Sherrod gőzhajó szerencsétlenségéről, 

melly Uj GrleanshóI Louisville felé utaztakor meg
égett, új-yorki lapok, egy a’ veszélyben jelenvolt uta
zó előadása u tán, többek között ezeket írják : E' sze
rencsétlenség máj. 7 ’s Ska közötti é j jel, Natchezen 
alól 30 mföldnyire történt, az által hogy a’ katlan
hoz közel rakott fa meggyűlt. A’hajón volt 200 uta
zó közül 50 vagy 60 meuekedett-meg. Egy ifjú 
asszony a’ tűzlármára, gyermekét ölébe szorítván, 
kirohant az asszonyok szobájából, férjét keresendő , 
’s őt a’ hajó elején a’ lángok közé rohanni látván, 
gyermekével együtt a’ vízbe ugro tt, ’s egy csónak
ba kapaszkodva, a* víztől 80 lépésnyire vitetett Co
lumbus hajóhoz , de míg az onnan kivetett kötelet 
megfoghatta volna, örökre elbukott. A’ hajókapi
tány nejét megszabadította, de két gyermeke oda
veszett. Egy ifjú , testvérét a’ szobában kiáltozni 
hallván, lerohant érette, ’s m indketten összeölel
kezve égtek-meg. Nem lehet mind előszámlálni a’ 
szívrázó jeleneteket, mellyek ez alkalommal tör
téntek. A’ hajónak egy írnoka, egy kalauz, a’ fő- 
kormányos, valamennyi szobalány és szolgáló elve
szett; 35 néger közül kettő maradt életben. A’ 
Mississippi gőzhajózásának történetében ez legna
gyobb szerencsétlenség volt, melly legalább 150 fa
míliát, kedves tagjaitól, ’s száznál több embert 
életétől megfosztott. A’ hajón pálinka ’s lőpor is 
volt hordókban, mellyek egymásután fellobbantak, 
a’ katlan is elpattant, s a’ vizet töredékekkel bo- 
rították-el. Pénz is sok találtatott a’ hajón, neve
zetesen Tencssee bankja számára tetemes summa, 
egy utazó vánkusa alatt 38 ezer dollár, mindez 
oda égett, noha a szerencsétlen maga megszaba
dult.

TÖ R Ö K O RSZÁ G .
Smyrnai máj. 29ki levél szerint, Dr. Bulard, 

franczia orvos , ki magát a’ pestises kórházba zára
tó , ott a’ pestis iránt nyomos vizsgálódásokat te
endő, nagy csudálkozásra most is életben van. Ő 
a’ kórházat legborzasztóbb állapotban találta; a’ be- ! 
legektől istenként fogadtatott. A’ lábbadozókat J

azonnal clkülönözte a’ betegektől, ’s kinyilatkoz- 
ta tá , hogy óvó szere a’ pestis ellen nincs, hanem 
a’ betegekkel csak Aegyptusban szerzett tapaszta
latai szerént fog bánni. Mégis az iszonyúan növe
kedő pestis által elrémített nép ő t, miután haláltól 
sok beteget megszabadított, csudatevőnek tartja. 
A’ borzasztó ragály, fájdalom, mindig jobban ter
jed.

Konstantinápol jun. 14kén. Ahmed Chelussi 
basa, külső ügyek ministere , jun. 8kán meghalálo- 
zo tt, s más nap a’ nagyméltóságok és a’ porta tiszt- 
viselőjinek jelenlétében ünnepicsen temcttetett-el. 
Chelussi basát egyenes és igaz le1 hűségéért átaljá- 
ban sajnálják. Helyette müsehirrá ’s Umuri-charad- 
schie-nasirivé (külső ügyek ministerévé) már Mus
tafa Beschid bey , a’ londoni udvarnál ottoman kö
vet, van kinevezve, kit umuri-charidschie-miis- 
teschari (külső ügyekbeü statustanácsnok) hivata
lában, Nuri Efendi, most párisi követ, váltott- 
fcl. A’ magas porta beiiikdsehijévé annak eddigi 
helytartója, Sárim Efendi neveztetett, 's a’ külső 
ügyek igazgatása, íleshid bey megérkezéséig, őrá bí
zatott. — Enrotas franczia gőzhajó, melly Sólymá
nál megfeneklett, nehány ottani hadi hajó legény
ségének segítségével lengővé té te te tt, ’s jun. Okén 
evezett-el a’ kikötőből. Sólymában és Rhodusban 
folyvást dűlt a’ pestis; Scio, Tschesme és Seal a 
muova pedig njmgtató egészségi állapotban valónak. 
A’ fővárosban nem igen szaporodott a’ pestisben ef- 
hóíttak száma.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Moniteur következő telegrapbi üzenetet 

közli: „Bordeaux jun. ISkán. Saragossából jun. 15- 
kén indult hírnök teljesen valósítja Van der Meer 
bárónak jun. 13dikán Isona mellett a’ carlistákon 
nyert győzedelmét. Van der Meer báró az egész 
ellenségi vonali keményen megtámadván, megsza- 
lasztá, ’s esteli nyolez óráig mindenfelé űzte. A’ 
csatatér fegyverekkel ’s poggyászokkal volt borít
va. A’ carlisták rendetlen hátrálásukkor a' hegyek 
közé szaladtak.“ —- E ’ győzedelmet valósítja egy 
narbonnei jun. 19ki tudósítás is , miként a’ carlista 
tábor számára Solsonában sok eleség készíttetik , 
hova Zorilla jun. lökén 2000 felkölttel és 600 se
besülttel érkezett-meg. Az isonai csatában leginkább 
szenvedett des Eroles bandája; de a’ christinóknak 
nem volt elegendő lovasságuk , e’ győzedelemből te- 
temesb haszon húzhatásra. Pastors generál Barce
lonából 3000 emberrel ’s két ágyúval indult-ki S. 
Boy felé, hol Tristany 3000 emberrel ’s 80 lóval 
áll.

Kiadja K u l t s á r  A. — Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza 4 9 8  sz.
Nyomtatja T r a t  t  ne r  - K á r  o l y  i  U rak ' útezája  6 1 2  szám alatt.
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Magyarország és Erdély (kinevezések; M. Dorothea föhgasszony Pozsonyban; pesti szerencsétlenségek; gyapjú-raktár; felszólítások 
ft5 pesti m. színház’ megnyitására készítendő üdvözlések és emlékpénzek iránt; rózsaünnep ; ’sat.) Ausztria. Nagybritannia (a ’ király
né thrónra léptekori nyilvános pompa; parlamenti ülés; a’ parlamenti tagok’ hódolati esküje; k. üzenet a’ parlamenthez ; Vilmos király 
végső napjai ’s halála; hírlapi versengések; Waterlooi csata évnapja; ’sat.) Francziaország (adatok Orleans hgnérő!; Mangiamele siei- 
liai gyermek; Meunier; ’sat.) Portugallia. Németország. Spanyolország (a ’ királyné a’ cortessel együtt az új constitutióra megeskö-

szik ; hadi tudósítások; ’sat.) Amerika.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
ó  cs. k. Felsége máj. 26diki legfelsőbb határo

zatában m. k. helytartósági tisztlb. concipista Ü r- 
m é n y i  László urat helytartósági tisztlb. titoknok- 
ká nevezni kegyelmesen méltóztatott.

0  cs. k. Felsége OBudára kamarai praefectus- 
sá eddig Ungváron volt kain. praefectus Mun- 
kátsy János urat; Selmeczre főerdőmesterré és fő 
kam. grófsági közbíróvá eddig Szigeten volt kain. 
erdőmester Ferschin János urat méltóztatott ne
vezni.

O cs. k. Felsége aradi k. crdőhívatali segéd 
Ilubényi Józsefet a’ temesikam. igazgatóság’ jegy
zőjévé nevezni kegyelmesen méltóztatott.

A’ nagyin, in. k. udv. Kamara Podvilkra vám
ás 30adhívatali ellenőrré Ofalván volt vám- és 30- 
adhívatali írnok Köller Károlyt nevezte.

A’ nagyin. m. k. udv. Kamara a’ nagybányai 
k. tisztartóságnál megüresült ellenőrködő írnokság- 
ra oláhlaposi ispán Nemes Istvánt; ennek helyére 
Oláhlaposra k. ellenőrködő ispánná Stand Bálint 
ügyvédet nevezte.

Kolozsváratt jun. 27kén. Kolozsvár városa 
érdemes főbírája t. Ágoston István úr helyébe, ki 
országos követségéről lemondott, e’ város egyik 
országgyűlési köv etétiek t. Gyergyai Fér. tan. úr vá- 
lasztatott-meg.

N. Szeben jun. 27. Ezen jun. 26ikán tarta
tott 36ik országos ülésen, a’ 2dik jun. 27én tar
tatott 37dik országos ülésen pedig, a’ 3dik kor
mányszéki tanácsosi (gubernalis consiliariusi) hiva
talok bétöltésére szózatoltak a’nemes ország rendei 
—  a’ mikor is , szózatok többségivel, ezen hiva
talokra , mind a’ négy bév ett vallásból, a’ hármas 
számba következendő személyek mentek-bé. — A’ 
második tanácsosi hivatalra, a’ rom. catholica val
lás részéről: m. zsákodi mlgos Horváth István kir. 
hivatalos ú r; n. ajtai mlgs. Cserei Farkas kincstá
ri titoknok ú r; k. szt. léleki mlgos. Kozma Pál 
Zaránd vmegyei fóispány úr. — A ’ reformata val
lás részéről: m. gy. monostori mlgos b. Kemény 
Ferencz Kolozs vmegyei követ ú r; zejkfalvi mlgs. j 

Második Félesztendő.

Zejk Dániel A. Fejér vmegyei követ ú r; losonczi 
mlgos b. Bánfi László Kraszna vmegyei követ úr. 
—  A1 lutheranä vallás részéről: mlgos Gebbel Ká
roly főkorm. titoknok úr; ifjabb mlgos. b. Bru- 
ckenlhal Józs. udvari titoknok ú r; tktes Trausch 
József Brassó vidéki követ úr. — Az unitaria 
vallás részéről: vargyasi mlgs. D á n i e l  Elek F. 
Fejér vmgyei főispány ú r; ürrnösi mlgs. M a u r e r  
Károly kir. táblai rendes biró ú r; enlaki mlgs. 
Sa l a  Sámuel itéiőmester úr. —  A’ h a r m a d i k  
t a n á c s o s i  h i v a t a l r a  pedig a’ római catholica 
vallás részéről: úzoni méítóságos gr. Bé l d i  F e
rencz kir. hivatalos ú r; szt. katolnai mlgs. B i r ó  
József főkorm. titoknok ú r; n. ajtai mlgs. C se
r e i  Farkas kincstári titoknok úr. — A’ reformata 
vallás részéről: m. gy. monostori mlgs. b. K e
m é n y  Domokos kir. hivatalos ú r; ábrahámfalvi 
mlgs. U g r ó n  István udvarhelyszéki követ ú r ;  
mlgs. gr. D e g e n f e l d  Otto úr. — A’ lutherana 
vallás részéről: mlgs. brenncnbergi B r e n n e r  Sa
mu?! főkorm. titoknok ú r; tks. R e g i u s  János 
Besztcrcze vidéki követ ú r; mlgs. B ér tie  f f  Mi
hály főkorm. titoknok úr. — Az unitaria vallás 
részéről: &. szentiványi mlgs. S z e n t i v á n y i  Dá
niel kir. tábla rendes biró ú r ; ürrnösi mlgs. M au
r e r  Károly kir. táblai rendes bíró ú r ;  enlaki m. 
S a l a  Sámuel Ítélő mester úr.

Pozsony, jun. 30. — Ma délelőtti 11 óra tájban 
Ó cs. k. magassága, Maria Dorottya Főherczegasz- 
szony , Becsből Budára tett visszautazása’ alkalma
kor fenséges megjelenésével szerencsésítette váro
sunkat. O cs. k. fensége az országháznál szállott- 
m eg, hol a’ főnemességnek, a’ cs. k. katonai rend
nek ’s a’ városi tanácsnak hódoló tisztelkedését ke
gyesen fogadta. Minekutáuna O cs. kir. fensége 
gróf Eszterházy Kázmér’ hitvese ’s főudvarmester- 
néje Thurn grófné ő excjának kíséretökben az Ur- 
suiiták’ kolostorját meglátogatta volna, mlgos gróf 
Eszterházy Kázmér’ Özvegyénél, született gróf 
Castiglioni asszonyságnál, méltóztatott ebédelni. —  
A’ mai csendes és tiszta estvét ugyan O herczegi 
fensége ’s fentisztelt kísérőnéi Pauer Ferenci duna- 
parton lévő házában, gróf Révayné ő nagysá-
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gátnál töltötték, melly ház előtt Sándor csász. 
kir. ezrede1 hangászkara két órafolyásig a’ leg- 
kiválogatottahb musikai darabokkal kedveske
dett az abban nagy megelégedést találó fenséges ven
dégnek. Másnap reggeli 3 órakor, minden ün
nepélyes tiszteikédésról kegyesen lemondva, haza
felé elutazott, vidám ’s óhajtott egészségben a’ 
legnagyobb megelégedettséggel hagyván el jelenlé
tével megörvendeztetett varosunkat. H.

Budán f. jul. 2dikán a’ magyar nyugpénzes in
tézet félévi közgyűlését tartván, az intézet ter
jesztésére ez élzó ügyeiről tanácskozott.

Pesten közelébb több szerencsétlenségek tör
téntek. Egy fiatal művész, Péter-Pál napján a’ 
polg. uszó-iskolában, próbauszáskor a’ Duna’ vizé
ben lelte halálát. Annya mintegy előérzetében a’ 
szerencsétlenségnek, inté fiát, ne menne az nap 
próhauszásra , mert műit éjjeli álmai rémítők valá- 
nak. De a’ fiú nem engede az intésnek; gyűrüjeit 
azonban annyánál hagyá. — Az említett napon tö r
tént az is, hogy egy szabó legény, minthogy ked
vesével egybekötnie nem lehetett, a’ város’ erde
jében szívbe lőtte magát.

Pesten a’ múlt jun. hónapban született 132 
fiú- és 122 leány-gyermek; házasságra kelt 40 pár.

A’ G azdasági-Egyesület’ gyapjú-raktárába 
2214 mázsa egy nyiretü gyapjú volt miír halmazva; 
júliusi gyapju-vásárunk azonban annyira kiiiresíté 
a1 raktárt, hogy az ismét nagy mennyiségű gyap- 
jut fogadhat-be.

A’ műit jun. 2Sd. újságlevelünkben említett 
rózsaünnepről a’ Honművész bővebben ezeket köz
li : Aggódó szemekkel nézte a’ pórnép erkölcsei
nek hanyatlását ugyanannak boldogságát szívén vi
selő nagy tiszteletű S v e r t e c z k y  Imre Esztergom 
megyebeli áldozó pap, szomolányi alesperes, szent
széki és Pozson vmegyei táblabíró és nádasi plebá- 
nus, ki a’ miveit külföld példájára , e" világ annyain, 
a’ hajlékony nőnemen, kezdő a’ nemes erkölcsöket 
szilárdítani az ismertetésre kitűzött r óz s a- ünnep -  
ne k alapítása által. Ugyanis a’ fenn tisztelt ú r , 
Pozson vmegyei ’s a’ Kárpátnak úgy nevezett fe 
h é r  hegyeinél lévő N á d a s  plébániában, kétezer 
pengő forintnyi alapítványt te tt , mellynek 120 p. 
forint évenkénti kamatjából egy ugyanazon pleba- 
niabeli, és a’ lakosok közös szavazatával kijelelen
dő legerkölcsösebb, legbecsületesebb felnőtt paraszt 
leány illy módon jutalmaztatik és becsüitetik-meg: 
100 p. ft. a’ legerkölcsösebb , legjobb és legtisztes
ségesebbnek megismert hajadoné, mellyet a’ hely
ség kötelezvény mellett átvesz, ’s tőle évenként k i
szolgáltatja a’ nyertesnek a’ rendes kamatot; az 
egész díjt pedig csak férjhez menetelekor kapja- 
jneg; mi hihetőleg csak hamar megíörténendik,

mert k i nem kapna a’ legjámborabb nő u tán i Az
után, pórnépnéí nagy mágnes a’ 100pengő! —  Ah 
hátra lévő alapítványi kamatbul 5 pgő ft. árú fehér 
r ó z s a  és aranykalász koszorúval koronáztatik-meg 
a’ kijelelt, ’s pedig nyilvánosan a’ szavazó sokaság 
elő tt; 5 p. ft. ugyanakkor kiosztatik a’ jámbor kol
dusok között; 5 p. fit. fordíttatik a’ rózsaünnep 
után tartandó hála-áldozatra; 5 p. fton pedig a’ sze
gényebb és jámborabb gyerkőezéknek iskolaköny
vek vásároltatnak. — Azonban, ha az illy megkü- 
lönböztetőleg jutalmazott hajadonságát nagyobb és 
nyilvános bűnnel terhelné, jutalmát elveszti, ’s az 
a’ következő évben második helyre méltatandónak 
jut. Ha pedig az illy szűz esküdtetése előtt e’ világ
ból kimúlnék, szüléi 20 p. ftot kapnak a’ szűz te
temek tisztességes eltakarítására; a’ hátra lévő 80 p. 
ft. pedig szintén a’ következő évben második hely
re méltatandónak ju t olly kötelességgel, hogy az 
elhunyt rózsakirálynénak sírja felett rózsát kelles
sen nevelnie. Hogy pedig a’ másod és harmad hely- 
re méltatattak lelkesíttessenek, kitűzetett, hogy jö 
vendőben újra fognak a’ kijelelésre méltatni, ha
csak kezdett ösvényüktől el nem távoznak. E ’ je
les, ’s tudtomra hazánkszerte a’ maga nemében első 
alapítványnak következésében a’ közelebb lefolyt 
május lökén , vagy is pünköst hétfőn tartatott nagy 
örömmel az első rózsaünnep. Ugyan is délutáni 3 
órakor a’ hajadonok czifra serege ’s egész plebania- 
beli nép a’ kebelbeli anyatemplomból ú’ közeliévé 
’s igen regényes dombon fekvő boldogságos szűz 
templomába vonult mennyei felvilágosítást esdeklő 
ének között; kiknek közepette, egy erre erkölcsei 
által ajánlott ifjú bárson vánkoson vitte a’ becsülte
tés je lé t, a’ gyönyörű rózsakoronát. Ezen ünnepi 
sereget jelenlétével díszesíté idősb gr. Apponyi Jó- 
zsefné, Motesiczky István mint földes úr ’s az egy
háznak törvényes pártfogója, méltóságos nejével 
született Pongrácz Nepomuczena grófnéval, ’s más 
különféle rendű ’s rangú méltánylói az ártatlan er
kölcsnek. Blind nyáj an megjelenvén a’ fenn nevezett 
kápolnához, t. M ad ács József alsó-diósi pleba- 
nus úr által az ünnephez alkalmaztatott szívreható 
beszéd tartaték , mellyre az ünnepnek tisztelt ala
pítója , a’ kebelbéli plebánus, szónoki székről elő
olvasta a’ nép megegyezésével 3 díjra méltónak ne
vét. A’ t. plebánus úr szava után a’ t. uraság ’s az 
adózó házi atyák rendre szavaztak, kivevőn a’ k i
jelelt teknek részrehajoiható szülőit. A’ szekrények
ben rejtett szőjelek a’ szabadnak legmagosabb he
lyén nyilvánosan olvastattak, ’s így az első helyre 
méltatott Rumanek Maris nyert 65 szót, Fodor 
Kati 43at, és Kucsera Maris 14et. Ennél fogva 
R u m á n e k  Maris ismertetett-el legjelesebb erköl
csűnek , legjámborabbnak; ő lett a’ rózsás királyné;
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’s e’ szemérem pirította szűz a’ díszes rózsakoszorú- 
val azonnal meg is koszorúztatott t. Motesiczky föl
des urnák kezei által, melly szívemelő kitüntetés 
után a’ t. alapító úr csillogó két forintosokban a' ró
zsás szűznek kiolvasta a' 100 ftos jutalmat, mellyet 
az intézet szabályai szerint ugyan nyilván a' hely
ség bírája által is v e tt , azt a’ rózsás szűznek liáza- 
sulásakor kiadandó. Örömkony rezgett az érzéke
nyek pilláji a la tt; öröm-kifakadásoktul visszatar
tóztatni lehetlen volt az őszbe borult szülőket; ezer 
áldás hangzott a’ bőkezű alapítóra, ki már az epe
mirigy alkalmakor is éreztette velők igaz atyai szi
vét. Mill) részvétellel viseltetik a’ t. földes űr is az 
erkölcsiség ügye irán t, kitűnik csak azon egy kö
rülményből is, hogy t. i. kegyeskedett a’ 2 és 3dik 
helyre méltatottnak fejenként 50 p. ftot sajátjábul 
ígérn i, ha férjhez menendnek. —  A'jabloniczi pór 
hangászkar zengzetei ’s mozsár ropogások közt a' 
„Téged isten dicsérünk“ hangoztatott, és szép 
menetben az egész sereg a' helybeli templomba tért, 
hol vége szakadt az erkölcsi szép ünnepnek.

Pozsony vmegyei tbíró Benkovics Mihály ú r 
még 1834ben illy rózsaünnep alapítására ezer ftot 
hagya végintézetében F. Szely helység’ leányinak. 
Biztosan reménylhetni hát, hogy a’ rózsaünnepek 
houosulni fognak hazánkban.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  A’ nagyenyedi casinói 
egyesület, a’ magyar academia’ alaptőkéje’ nevelésére gr. 
Széchenyi István másodelnök óihoz,  mint azon egyesület’ 
tiszteleti tagiához, s z á z  váltó forintot küldött. Pest, jú
nius’ 30. 1837.

D. Schedel Ferencz, 
titoknok.

A’ Honmüvész felszólításokat közöl a’ pesti 
magyar színház megnyitására készítendő üdvözlé
sek , ’s ugyan ez alkalomra adakozás’ utján vere
tendő emlékpénzek iránt. Az üdvözletek készíttet
hetnek versbén vagy prózában, m agyar, la tin , 
ném et, tót, horvát, örmény, orosz, görög, szerb, 
oláh és zsidó nyelven; ’s a’ színház megnyitásakor 
ingyen fognak a’ közönségnek kiosztatni. Az em
lékpénzek’ nagysága kétféle lesz, t. i. kettős tal
lér és húszas nagyságú. Nyomatni fognak ezüstben 
és rézben; de lehet azokat aranyban is verettetni, 
minden adakozónak kivánsága ’s ajánlása szerént. 
Minden ajánlónak egy darab ingyen fog kiszolgál
tatni; azonban kiki megrendelheti adakozásához 
m érve, mennyi és miilyen darabot kíván. Mind 
ezek felől a’ Ilonművész hivatalával lehet érte
kezni.

AUSZTRIA.
Ő cs. k. Felségük f. jul. Is5 jen délelőtt indul

tak útnak Linz, Salzburg és IIof-Gasteinon ke
resztül lseidbe.

N A G Y BR ITA N N IA .
Londonban, az előbbi számunkban említeti 

menet illy rendel folytatá ú tjá t: „Előre egy csapat 
testőrség, a’ westminsteri főconstable a’ rendőrség 
számos osztályával, Bow-Street tisztviselőji, é3 
más constablek m entek; utánnok St. James és Mar
tin egyházkerületek törvényszéki hírnökei egészen 
tiszti köntösben, pálezájikat kezökben tartva; a’k. 
testőrség hangászlcara lóháton statusformaruhában ; 
nyolez marschalk gyalog; a’ lovag-mar chalk kísé- 
rőjivel; a’ királyi házi seregek; ismét egy hangász
kar dobokkal ’s trom bitákkal; hat apród és a’ czí- 
merheroldok lóháton; a’ czímerkirály ragyogó kön
tösében, ezüst pálezáju czímerszolgájitólkörülvéve; 
utói ismét egy osztály testőrség. A’ menet Pall-mall 
és Cockspur-Streeten vonult-el Charingerosz felé. 
Northumberland -Houseval szemközt, Trafalgár- 
piaczon, újra felolvasztott a’ procíamatio. Itt te
mérdek népsokaság v o lt; jobbról ’s balról minden 
nemű ’s alakú kocsik, szekerek végetlen sora lát
szott, ’s egész Temple-Bárig (a' City kapujáig) va
lamennyi ablak, még a’ legfensőbb emeleteken is , 
sőt a’ házfedelek i s , tömve voltak kiváncsiakkal. 
Itt történt az ünnepély érdekes jelenete. Temple- 
Barnál a’ kapu zárva találtatott. A’ Rouge-Croix, 
a’ Pursuivant-at-arms, két trombitás között oda lo- 
vaglott, ’s a’ trombitások háromszor felszóílítást 
fújván, megkopogtatta a’ kaput. Ezelőtt már a’ City 
lordmayora, körül vétetve a’ polgári tiszthatóságtól, 
belől a’ Temple bemenetelével szemközt foglalt he
lyet. A’ kapun koc/.ogatás jelentvén a’ tisztviselők 
megérkeztét a’ palotából, a’ City idősb mar- 
schaikja oda lovaglóit, ’s a’ kapu alatt tuda- 
kozá: „ K i jő i t t?“  Mire ez lön a’ válasz: 
,,A’ czímertisztviselő, ki bemenetelt kér a’ vá
rosba, hogy 0  Felségét Alexandrina Victoriát, 
az egyésült birodalom királynéját kihirdesse,“ Ek
kor a’ City-marschalk, Rouge-Croixt a’Pursuivant- 
at-armst London Cityjének határára bocsátá, ’s a’ 
lordmayor elibe vezeté, k i ,  meghallván az ők í 
vánságát, az egész kíséret bebocsátását megenge- 
dé. Ezzel Rouge-Croix visszatért a’ sorompóhoz, 
’s Temple-Bar kapuji egészen kitárattak az egész 
menet bebocsátására. Chancery-Laneszegletén har
madszor, ’s miután a’ lordm ayora’ City tisztható
ságával a’ menethez csatlakozott, Wood-Street vé
gén negyedszer, a’ királyi börse eiőtt pedig ötöd
ször olvastatott-fel a’ procíamatio. A’ hangászkar 
mindegyik olvasás után a’ nemzeti dalt zengedex- 
te , ’s a’ nép éljen kiáltozásokkal vágott közibe. 
Aldgatenál a’ City végén eloszlott a’ menet. Mihelyt 
a’ palotában felolvastatott a’ procíamatio, a* ki
rályné a’ tanácsterembe m ent, hol Hill lordnak és 
némelly ministereknek audientiát adott. 12 órakor
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»tatustanácsot tarta , a’ legelsőt maga elnöksége 
alatt. Valamennyi kabineti m inister, ’s Norfolk 
hg. is (IV. Vilmos személyes baratja) jelenvolt, 
mint Anglia örö*kös gróf udvari marsala. O katho- 
likus lévén, esküjét a’ katholikusokatfelmentő tör
vény szerint tette-le. Kabineti parancs adatott-ki, 
mellyben Norfolk hg., mint udvari marsai, parancs 
kibocsátására utasítaték az i ránt , hogy az elhunyt 
királyért az egész ország gyászt öltsön. A’ közön
séges gyász jun. 24dikén, az udvari 22kén fogott 
kezdődni. Ő Felsége egyébiránt rendelő, hogy a’ 
színházak csak két nap, míg t. i. Vilmos király holt 
teste kiterítve leend, és az eltemetés napján záras- 
sanak-be.

Jun. 21 kén mind a’ két parlamenti ház azes- 
ketést folytató. Az alsó házban már 5 —600 tag 
tette-le a* hódolati esküt, közöttük de Lacy Evans 
generál (most már csak ezredes) is , ki csak egy 
nappal előbb érkezett-meg, ’s azonnal sokáig be
szélgetett Palmerston íordal a’ külső ininis'terium- 
ban. Russell 1. jelenté, hogy jövő nap a’ koroná
tól hihetőleg üzenetet fog közleni. Melbourne 1. is 
hasonló nyilatkozást tőn a’ felső házban. 4 órakor 
mind a’ két ház eloszlott. A’ tagok hódolati esküje 
így szól : „Én n. n. őszintén Ígérem ’s esküszöm , 
hogy híven megtartom a’ jobbágyi hűséget 0  Fel
sége Alexandrina Victoria királyné iránt — de bol
dogult IV. Vilmos király természeti örököse jogai
nak ártalma nélkül, ki netaláíi az ő k. özvegyétől 
születnék. Erre esküszöm, Isten engem úgy se- 
géljen!“  De mivel 0  Felsége közlött nyilatkozása 
alá a’ titkos tanácsban nem „Alexandrina Victoria,“  
hanem csak „Victoria“  nevet í r t ,  e’ nem kis ké
sedelmet okozott, minthogy a’ két parlamenti ház 
asztalain volt esküíormákat meg kellett változtatni.

Az alsó ház jun. 22diki ülésébe Evans ezredes 
mind a’ két fél élénk tapsai között lépett-be. Rus
sell 1. a’ sorompónál a’ királyné üzenetével megje
lenvén, a’ tagok mind levették kalap jókat, sir J. 
Graham és C. Rósz úron k ívü l, kik ezt csak a’ szó
nok ismételt intésére cselekedtek. A’ szónok ezután 
emez üzenetet olvasá-fel: „A’ királyné erősen hi
szi, hogy az alsó ház osztozik a’ mély fájdalom
ban, mellyet 0  Felsége érez az elhunyt király ha
lálán , ki az ország érdekeit előmozdítói, szabadsá
gait fentartani, ’s a’ törvényeket és intézvényeket 
javítani fáradatlan igyekezvén, az ő nevét ’s emlé
kezetét érdemlett szeretettel fogják mindig tisztelni 
ő  Felségének alattvalóji. A’ köz ügyek mostani ál
lása és az ülés időszakánál fogva, tekintve azon 
törvényt, melíy Ő Felségét határozott idő alatt új 
parlament Összehívására kötelezi, nem látszik ta
nácsosnak az alsó ház elibe elfogadás végett új rend
szabályokat terjeszteni, kivé vén azokat, mellyek

a’ statusügyek folytatására, a’ jelen üléstől az új 
parlament összeg) üléséig, szükségesek lesznek.“  
Russell 1. ezután meleg dicsérő beszédet tartott IV. 
Vilmos király fe le tt, ’s előrajzolá a’ remén) ek e t, 
mellyeket az ország az új királynétól méltán várhat. 
Nagy tetszéssel hallá az egész ház mind a z t, mit a’ 
nemes 1. az elhuny! királyról, az új királynéról ’s an
nak annyáról mondott. Továbbá javaslá, hogy. az 
özvegy királynéhoz fájlaló, az új királynéhoz pe
dig üdvezlő felirás készítessék, miben a’ ház meg
egyezett. Végre a’ k. üzenet vitatását más napra 
kiváná halasztatni, mi hasonlag elfogadtatván , el
oszlott a’ ház. — A’ felső házban több pairek , kö
zöttük a’ haunoverai király is letevőn a’ pairi esküt, 
a’ lordkanczellár, az alsó házban közlöttel hason
ló értelmű k. üzenetet olvasott-fel. Melbourne lord 
a’ király halálán sajnálkozó ’s a’ királyné thrónra- 
léptén örvendő felírást javasla () Felségéhez be
nyújtani, magas és a’ ház tetszésétől kísért dicsé
retekkel szólván a’ boldogult fejedelem charakteré- 
r ő l , és az új királyné szeretetre méltó tulajdonsá
gairól. Hasonló beszédeket tartottak Wellington hg. 
Grey gr. és Brougham 1. is. Melbourne 1. még az 
özvegy királynéhoz is fájlaló felirást javasla készí
teni , ’s a’ ház határozá, hogy ezen felírások a’ lord 
elnök, lord pecsétőr, Richmond ’s Wellington 
hgek és Grey gr. által nyújtassanak-he.

Vilmos király utolsó napjairól ’s haláláról még 
némelly részleteket közlenek a’ hírlapok. 0  Felsé
ge betegségének titkolásáról sokan panaszkodtak ; 
pedig ezt a’ király maga kívánta,, előre látván, 
hogy állapotjának korán megtudása gátolni fogná a’ 
kereskedést, kézmíveket, és a’ statusügyek folya
m a tá t ; Csak a’ szükség sürgetése után engedte- 
meg az orvosi jelentések kiadását. Jun. 18ka reg
gelén , mikor Wellington hg. mint hűbérnöke 
Strathfieldsayejószágnak, zászlóját bem utatta, igen 
megilletődöttnek látszék, ’s így szólt; „Az Isten 
áldja-meg Wellington hget! ’s engedje, hogy azt 
még sokáig használhassa!“  Ezután Chambers or
voshoz fordult: „ H a  ön, úgy mond,  engem még 
ma életben nem ta r t , úgy W ellington hg. nem ül
heti évi ünnepéi “  Este ismét így szólt Dr. Cham- 
bershez : „Ma utolszor látom a’ napot lenyugodni.“  
Az orvos feleié, hogy 0  Felsége még nehány nap 
lenyugtát látandja. „Oh , viszonzá a’ k irá ly , a’ már 
más dolog.“  Jun. 19ke reggelén utólszor kelt-fel 
ágyából, felöltöztető m agát, ’s sir H. Taylőrért 
küldött, vele az ügyekről gondoskodandó, a’ mint 
ezt betegsége alatt minden nap tevő. Készen tartá 
magát egészen, ’s sir Herberthez így nyilatkozott: 
„Érzem , hogy ez utolsó napom leend. „A ’ barone- 
tet délfelé ismét, ’s utólszor hívatá. Szolgájinak, 
kik őt felöltözteték ’s ágyából kiem elték, érzékeny
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hangon monda: „Isten áldjon-meg mindnyájoto- 
kat !“  Eszméletét, halála előtt egy óráig, teljesen 
megtartó, ekkor mély álomba m erült, mellyből 
többé f«l sem ébredt, az álommal észrevehetlen 
cserélt helyet az ikertestvér halál. A’ familia sírva 
állott az ágy körül, Adelaide királyné a’ haldokló 
párnáját tartotta; lady Gordon, a’ királyné egyik 
lánya, görcsök között viteték-ki a’ szobából. A1 
királyné még néhány perczig benmaradt, ’s befogó 
az elhunytnak szemeit. A’ vár valamennyi lakóji 
bebocsátattak királyi uroknak még egyszer meglá
tására , miután sir F. Watson főudvarmester 
bezárta a1 szobát. Conyngham 1. lordkamarás, 
mindjárt Londonba sietett hivatalos tudósítással, 
kinek visszatértével a’ holt test a’ vár legközelebbi 
szárnyának egyik szobájában, fehér lepelben, egy 
keskeny ágyra té te te tt; feje kendőkkel egészen 
betakarva, ’s csak arcza volt látható, mellynek 
vonalai gyöngéd ’s nyugodt kinyomást mutatónak. 
Sir Astley Cooper és Keate sebészek délután ér- 
keztek-meg, a’ holt testet bebalsamozandók. Az 
ünnepélyes temetés mintegy három hét múlva fog 
megtörténni; „így volt ez , monda ’ Tim es, III és 
IY. György halálukkor is, ’s ennyi idő aligha elég 
leend a’ szükséges előkészületekre.“  Az özvegy k i
rályné , kire az említett lap — Kent hgné elleni ki- 
fakadásival ellenkezőleg — meleg, ’s az ő házi eré
nyeit tek in tve , cmeg is érdemlett dicsérő beszédet 
m ond, addig Windsor-várban marad. A’ király két 
lányai azonban már eltávoztak; „m ert, mint a’ 
Times megjegyzi, helyesen-e vagy helytelenül, 
azt hitték , hogy ott többé nem lesznek szívesen 
látott vendégek.“  A’ király fijai közűi még Münster 
gr. a’ várban m aradt, mellynek ő eddig kormány
zója lévén, benne tiszti lakása v an. — Az érintett 
orvosok j un. 21 kén balsamozták-be a’ király testét, 
s annak megvizsgálásakor bebizonyosult, hogy a’ 
tüdő felső részének gyuladása okozta a’ halált; de 
az életmívek ezenkívül is egészen el voltak gyön
gülve ’s annyira felbomolva, hogy ha a’ gyuladás 
eloszlaték sem élhetett volna már sokáig a’ király. 
Banding és társa, a’ király bútormívese, pompás 
koporsót készít mahagony-fából, ezüst és bársony 
czifrázatokkal. Az özvegy királyné jobban van ; az 
ő lakására Marlboroughouse fog mielőbb ilíőleg el
készíttetni.

A’ politikai változások közö tt, mond a’ Cour- 
r ie r , mellyeket a’ fe jedelem halála okozott, legfon
tosabb Hannovera királyság elválása a’ britt koro
nától. Minthogy ezen országban a’ sáli törvény di
vatozik , koronája Cumberland hgre szállott. Nagy- 
britannia és Hannovera szoros kapcsolata I. György
nek thrónra lépte óta most szünt-meg legelőször, s 
e’ két ország talán nem is fog többé egy fő alatt

egyesülni, mi csak úgy történhetne, ha a’ király
né természeti örökösek nélkül halna-meg, ’s ekkor 
I. Ernest Nagybritanniának is királya lenne. Cum
berland hg., most már hannoverai Érneszt, ezen 
országnak első független k irálya, ’s ámbár ő jun. 
20kán, mint britt alattvaló, a’ királynénak hűsé
get esküdt, jövendőben még is megeshetik, hogy 
alattvalóji érdekeért, Nagybritanniának háborút 
kell üzennie. (

A’ hírlapok a’ kérdés felett versengenek, va- 
lyon britt pair-e a’ hannoveri király ? A’ Standard 
azt m ondja, hogy igenis az, a' M. Chronicle és 
Courier pedig nem ; holott a’ lián no veri király , 
mint pair, letette a’ hódolati esküt. „Nem aka
runk , így szól a’ Standard, a’ régi korig vissza
menni , midőn a’ skót királyok, mint angol pai- 
re k , a’ parlamentben ültek; de a’ hannoveri ház
ból való első király példája a’ múlt század elején, 
illeni fog e’ jelen esetre. í. György, az öröködési 
törvény által éppen olly helyzetbe tétetvén, mii
lyenben a’ mostani hannoveri király v a n , pa irré , 
Anna királyné halála előtt nyolcz évvel pedig cam- 
bridgei hggé neveztetett, és éppen elfoglalni készült 
parlamenti helyét, midőn abban a’ királyné halála 
által meggátoltatott. A’ hannoveri király honunk 
csatájiban harczolt, ’s kitűnő részt v e t t , mint fel
ső házi lord, a’ politikai vitákban; nyelve, szoká
sai, véleményei angolok, ’s ő hja a’ fejedelemnek, 
kinél jobb Anglia thrónján nem ült. I. György nem 
volt angol, nyelvünkön sem beszélt, mégis pairré 
neveztetett, miután előre vélt thrónörökössé 
Ion, ’s természeti jognál fogva éppen illy helyzet
ben van a’ hannoveri király.“ A’ M. Chronicle fe
lel : „H a Hannovera királya britt pair marad , úgy 
ő , mint hannoveri király ’s britt pair egyszersmind 
egy időben nem cselekedhetik. Richmond hg. és még 
egy pár paireink Francziaországnak is pairei, de 
azért nem tartják jogukat a’ francziaországi belső 
ügyekbe avatkozáshoz. Ila  a’ hannoveri k irály , 
hogy pairi szavazatát másra bízza, minden új par
lamentkor Angliába jőne a’ szükséges esküt leten
ni , ha ennyire elfeledné az illendőség szabályait,—  
úgy előkészületet kell tenni, hogy ő, az orangista 
párt nagymestere, a’ titkos tanács és felső ház ta
nácskozásiba ne avatkozhassék.“  — A’ Times eze
ket írja az új királyról ’s famíliájáról: ,,A’ hanno
veri király III. Györgynek és Charlotte királyné
nak ö tödik , a’ még élők között pedig legidősb fija. 
Utolsó háborúkor Treyte marsai és Walmoden ge
nerál alatt több táborozásban szolgált. Friderika 
Sófia Alexandrina hannoveri királynénak, Károly 
mecklenburg-strelitzi nagyiig, leányának, a’ korona- 
hgen, eddig Cumberland György hgen kívül (ki 
majd egészen megvakult) , előbbi két férjétől hét
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hgi fija ’s leánya, fijától pedig, F ridrik  burkusorszá- 
gi hgtől, és két leányától, Anhalt - Dessau é3 
Schwarzburg-Rudolstadt hgnéktől, több unokáji 
vannak. Ő Felsége kishuga, Thurn Taxis Maria 
hgasszony, 1812ben Esterházi hg. ausztriai követ
tel lépett házasságra. Hannovera 1714ben, I. 
György thrónraléptekor egyesítetett Angliával.“  — 
A’ Globe szerint jun. 23kán fogott a" hannoverai 
király statusába elutazni, ’s ott azonnal kikiáltatni. 
Jun. 22ke reggelén több pártjabeli uraknak adott 
audientiát. —  A’ M. Héráidnak Windsorból ír já k , 
hogy Sussex hg. (a’ király whig érzelmű öccse) halála 
előtti este Windsorba m ent, de nem láthatta a’ ki
rályt , kive! Cumberland hg. több órákig mulatott. 
Miért történt ez, nem tudni.

A’ felső ház jun. 22ki ülésében Melbourne 1. 
után Wellington hg. ezeket mondá: Nekem is volt 
szerencsém az elhunyt fejedelmet legfensőbb hivatal
ban szolgálnom, ámbár nem olly szerencsés kör- 
nyöletek között, mint a’ nemes viscountnak, mind- 
azáital tanúja vaiék nem csak az általa olly iga
zán rajzolt erényeknek, hanem a’ nagy szilárdság
nak, őszinteségnek, igazleik őségnek és békülő 
szellemnek is, miilyenneihasonló viszonyok között 
talán soha egy fejedelem sem bírt. Noha én néze
teit ’s czélzatait ellenzettem, midőn ő az előbbi 
kormány alatt magas hivatalt viselt, ’s ellenszegü
lésem miatt e’ hivatalról lekellett mondania (a’ na- 
varini csatakor, mellyet IV. Vilmos akkor Claren
ce hg Codrington admirálnak adott utasításai által 
előmozdított) ,  mégis thrónra léptekor hidegség 
vagy kedvetlenség helyett, nyájasan, bizodalma- 
san ’s kegyelmesen bánt vélem. Grey gr. többek 
között így nyilatkozék: Soha sem élt ember, ki 
honához hívebb volt ’s kötelességét mélyebben ér
zette volna, mint IV. Vilmos. Ha fejedelem va
laha megérdemlette a’ „honfiúi király“  nevet, ő 
bizonyosanmegérdemlette. Békével, serényen, fá- 
radatlan vizsgálta ’s fontolgatta az ország érdekeit, 
csendesen kihallgatta az ellenvetéseket, csak azt 
kivánván határozni, mit az országra nézve legjobb
nak tartott. Nekem mindig kegyes uram volt, ’s 
még halálos betegsége előtt is legkétségtclenebb bi
zonyságait adá bizodalmának ’s jó véleményének. 
Brougham 1. is (k it , a’ toryk állítása szerint, a’ 
király nem szenvedhetett) magasztalá az ő nyájas
ságát , tántoríthatlan igazságszeretetét ’s ritka őszin
teségét, megemlítvén az ő kormánya jótéteményeit 
is, t. i. a’ külső ’s belső békét, előhaladást és ja 
vítást. „Ezek szálnak, úgy m ond, zálogként ÍV. 
Vilmos koronájával Victoria királynéra, ’s én a’ 
lordokkal együtt reméllem, hogy C Felsége kor
mánya hosszú ’s szerencsés leend, ’s alatta, Isten 
kegyelmével és a’ parlament bölcseségével, ama’

zálogok ki fognak váltatni.“  ( tetszés.) —» Az alsó 
ház jun. 23ki ülésében Russell 1. a’ közlött k. üze
netre nézve jelenté, hogy a’ kormány, mivel a’ 
követek közül bizonyosan sok haza fog menni is- 
méti el választatásának eszközlése végett, nem szán
dékozik a’ parlamenti üléseket két hónapig foly
tatni; és így már csak a’ legsiirgetősb rendszabá
lyok eldöntése jöhet szóba. Ő Felsége civiilistája 
iránt jövő ülés elején fog törvény előterjesztetni, 
’s most csak a’ szükséges folyó költségeket szavaz- 
za-meg a’ ház. A’ budget egyes pontjai már majd 
mind meg lévén szavazva, még egyszer öszvesen 
fog javasoltatni elfogadásuk. A’ czukor-vám  iránt 
mulhatlan szükséges új törvényt hozni. Az Irland 
eránti rendszabályok, u. m. a’ tized, szegényi, 
hatósági billek, igen fontosak és szövevényesek, 
’s épen ezért jövő ülesre kell maradniok, valamint 
a’ papi jövedelmek összehalmozása, a’ papoknak 
illető paphelyeiken nem lakása és Skócziában a’ 
vallásos oktatás javítása eránti billeknek is. A’ Ca- 
nadát illető rendszabályok is jövő ülésre hagyat
nak, nehogy az új kormány kezdete kénszerkő 
rendszabállyal bélyegeztessék-meg. Az egyházi jó 
szágok igazgatását vizsgálandó biztosság igyekez
zék mielőbb összeg)Tijteni a’ szükséges irományokat. 
A’ protestantismus megerősítésére legjobb eszköz 
Irland katolikusainak a’ protestánsokkal egyenlő 
jogokat adni. Szükség hogy a’ refprmbill gyümöl
csöket is hozzon az országnak. A’ korona tanács
nokai mindig illy értelemmel fognak 0  Felségéhez 
szóllani, ’s tetteikről, akármint igyekezzenek azo
kat gyanúsakká ten n i, mindenkor felelendnek. 
Végre Russell 1. a’ k. üzenetre felirást javasla sza- 
szavazni, mi elfogadtatv á n , segedelmi biztossággá 
változott a’ ház, ’s Spring-Rice úr jelenté , hogy a’ 
czukorvámot jövő évig meghagyatni javaslandja. 
— A’ felső házban Melbourne 1. Russell lordéhoz ha
sonló nyilatkozást tőn, azon hozzáadással, hogy Ő 
k. magassága, Cumberland hg. a’ thrónöröködésben 
legközelebb állván, ’s most más ország független 
fejedelme lévén, azon esetre, ha a’ britt korona 
ismét megürülne, még ez ülésben szükség tör
vényt hozni. A’ k. üzenetre a’ ininisterium értel
me szerint javaslott felírás egyező akarattal elfo
gadtatott.

A’ Gazette két, kormány változáskor szokásban 
leva proelamatiót közöl; egyiket az á; tat osság és 
erény ébresztése, ’s ä’ bűnök, erköcstelenség gát
lása és büntetése iránt (ebben többek között, a’ leg
fensőbb kegy elvesztése és más kemény büntetés 
alatt parancsoltatik, vasárnaponként az isten tisz
teletre menetel); másikban azon személyek, kik 
az előbbi király elhunytakor hivatalokat viseltek , 
kötelességük teljesítésére szóllíttatnak-fcl (és így a’
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koronától függő tisztviselők ttiegerősítetnek hiva
talaikban.) E ’ proclamatiók St. James - palotából 
kőitek V i c t o r i a  királyné aláírásával. Egyébi
ránt beszélik, hogy a’ királyné Buckingham palo
tát választja városi lakásául, hova drága bútorok 
készíttetnek.

Hannovera királya jun. 23kán délután búcsú- 
zott-el O Felségétől. A’ Times így szóll: „Hanno- 
vera király a ugyan letette a’ pairi esküt, mindaz- 
által, statusaiba elutazván, szavazatát egy lordra 
sem bízza. O Felsége c’ szerint úgy cselekszik, 
mint hannoveri alattvalóji és saját méltósága erán- 
ti kötelessége kívánja.“  A’ szabadéiul ü lapok sze
rint 0  Felsége sokkal illőbben cselekvők, haazes- 
kütt le sem tette volna.

A’ Waterlooi csata évnapja most igen csende
sen ünnepeltetett. A' máskor szokásban volt had
seregi pompa elmaradt; Wellington hg. ki egyedül 
maga él még a’ szövetségesek vezérei közűi, kik 
e’ nevezetes napon vezérkedtek, Apsley-IJouseban 
csak a’ szokott vendégséget adá , mellyre Hill lor
dot , a’ félszigeti háború alatt mindenkori bajtársát, 
Anglesea marquist, sir H. Viviánt, ’s a’ többi ge
nerálokat és főtiszteket hívta-m eg, kik ama csatá
ban részesültek. A’ gránátos ezred hangászkara, 
mellynek a’ hg. ezredese, az ebédlő terem ablakai 
alatt játszott.

A’ magasb körökben, a’ Standard szerint, be
szélik, hogy a’ Waterlooi csatának évnapja, mint
hogy már az óta 21 év folyt-le, többé nem fogna 
megünnepeltetni. Azonban Wellington hgnek nem 
csak a’ City ben, hanem a’ város nyugoti végén is 
lovagszobrot szándékoznak emelni, mi végre mind
járt az aláírás megnyitásakor 3000 ft. stg. gyúlt- 
össze. A’ hg. egyébiránt Napoleon roppant képét 
Canovától, mellyet neki XVIII. Lajos ajándéko
zott, még most is a’ lépcső alatt tartja , ámbár 
Byrron I. e’ szoborról így nyilatkozók: „Són eléva- 
tion est telle, que, vue de dós, la partié mitoy- 
enne du corps de Napoleon se trouve juste ä la 
hauteur du due de Wellington.“

Birminghamban igen keserves a’ gy árbeli mun
kások állapot ja. 20— 50 emberből álló csoportok já r
nak házról házra alamizsnát k é rn i; a’ ház urát kihí- 
ván, egyik előadja, miként ők munka nélkül, felesé
geik ’s gy ermekeik pedig közel vannak az éhenhalás- 
hoz. Miután választ kap tak , csendesen odébb men
nek. — A’ ny omorúság miatti kétségbeesés egyr 
különben szorgalmas aty át ismét gy ermekgy ilko- 
lásra vitt. Riponban t. i. Marshal Vilmos nevű var
ga két gyermekét vízbe fojtá, ’s azután önmagát 
bejelentő. Az illy természetelleni gonosz tettek leg
inkább a’ szegény ség szégyenlőséből erednek az ango

loknál , kik azzal a' gyalázatot együtt járni képze
lik.

FR A N C Z IA O R S Z Á G .
Versailles történeti museumának lajstroma 540 

lapból áll. Az évsor szerint rendelt szerkezmények 
13 századot foglalnak-be; kezdődnek a’ zülpichi 
csatán 496ban, ’s végződnek Mascara bevételén 
1835 dec. Okán. E ’ festmények száma 1030ra, az 
arczképeké 2385re megyen. A’ szobrászati művek 
tára is idősorral van elrendezve, és sok remek mű 
találtatik benne Chlodwig szobrától fogva Foy ge
nerál mellképeig. A’ szobrok között d’ Arc Johan
na szobrán, illy aláírat van : Marie d’ Orleans. E' 
szobor Maria hgasszonytól, a’ királyr lány ától való.

Azon siciíi fiú, ki fejében a’ nehéz mathema- 
ticai feladatokat megfejti, jun. 20kán a’ tudomá
nyok akadémiájának nyilvános gy űlése elibe állíta
tott , ’s e’ tudós társaság előtt ollyr gyorsan és pon
tosan felelt Arago úr kérdéseire, hogy a’ hallgatók 
mind elbámultak rajta. Arago, Libry", Biot, La
croix és Sturm uu. megbizattak, hogy arró l, m ite ’ 
fiú tenni képes, tudósítást adjanak-be.

Orleans hgné jun. 2lkén látogatta-meg legelő
ször a’ k. könyvtárt, a’ hg. és özvegy Mecklenburg 
hgné kíséretében. Nagy figyelemmel szemlélgette 
ő k. magassága az intézet négy" osztályát. Mindenütt 
megmutatták neki a’ ritkaságokat, mint p. o. a’ 
könyvny omtatás első korából való könyveket, al- 
dini ’s elzeviri kiadásokat, Sophoklesnek egy kia
dását Racine szél-jegy zeteivel.

Minap az utczán kocsizván Orleans hgné, 
kiabálni hallá: „Helena hgasszony két souért; Or
leans hgné két soriért! Kinek kell ? csak két sou.“  
Orleans hg. mondá, hogy ott az ő képét árulják. 
„Már csak meg nézem, viszonzá a’ hgné, hasonlít- 
e hozzám.“ A’ kocsi megállóit, a’ kiáltozótói egy" 
kép megvásároltatott 5 frankon, ’s a’ hgné édesde- 
den nevetett rajta. Egy ébiránt a’ körülálló sokaság 
a’ többi képeket mind megvette az árustól.

Meunier jun. 20kán Lorient kikötőjében volt 
Lapey rouse korvetten, mclly csak kedvező szelet 
várt Uj Orleansba indulására.

PO R T U G A L L I A.
Az angol Courier Lissabonból jelenti, hogy" 

az új ministerium igen népszerűtlen. A’ néptől illy' 
kiáltozás hallatszik: Le Joao d’ Oliveirával. Eddig 
minden őrségi szolgálatot a’ nemzeti őrség tőn, de 
már rá unt; a’ kormányon uralkodni szeretne, de 
szolgálni nem.

N ÉM ET O R SZÁ G .
Regensburgból jun. 23kán egy szerencsétlen 

esetet írn ak , miként egy onnan jun. 22kén uta
zókkal indult hajó, a’ nagy víz ’s kormányosok 
gondatlansága m iatt, Donaustaufnál a’ hidba ütő-
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dött, mellynck egy része leomlatt, a’ hajó felfor
dult. Az ütvén utazó közűi 26 vízbe fúlt, a’ kisza
badultak közűi is sok veszélyesen megsebesítetett 
a’ leomlott híd által.

A’ Hamburger Correspondent így ír: „Nyil
vános hírlapok, kivált a’ külföldiek, Mecklenburg- 
Schwerin nagyhgének viseletét, mostoha testvéré
nek, most már Orleans hgnének elbúcsúztakor, 
kellemetlen ’s a’ hgnére nézve szomorító színben 
igyekeztek rajzolni. A’ nagyhg magas érzelmű Cha
raktere erántikötelesség kívánja, a’ valódi történt 
dolgokat közre bocsátani. Az igaz, hogy Helena 
hgasszony házassága Orleans hggel, a’ nagyhg. ki- 
vánatival megegyezni nem látszék, de nem cse
kélység , hanem az ő saját jóléte eránti testvéri 
nézetek miatt. Ezt a’ nagyhg. nyilván kijelentette 
a’ hgasszonynak elbúcsúztakor, egyszersmind e' 
szavakat intézvén hozzá: „M ígjó lleend dolgod, 
nem lesz rám szükséged; de,ha sorsod változni ta
lál , neked ’s férjednek tárva lesznek testvéri kar
jaim , ’s országom mindazoknak, kik téged követ
ni akarnak.“  A’ nagyhg ehez 20 ezer tallérnyi 
ajándékot kapcsolt, ’s a’ Helena hgasszony által 
rendelendő nyugpénzek kifizetését, mellyek éven
ként 4000 tallérra mennek, saját erszényéből el
vállaló. E ’ tettekért kezeskedhetni.“  

SPANYOLORSZÁG.
A’ regens királyné a’ cortessel együtt a’ jun. 

18ki ünnepies ülésben esküdt-meg az új constitu- 
tióra.

A’ Journal des Débats ezeket ír  ja a’ harezme- 
zőről: Barcelonában, a’ carlisták részéről fenyegető 
veszély visszaállító az alkotványiak közötti ügyes
séget. A’ caríista tábor Berga felé fordult, ’s ott a’ 
vitéz Osorio ezredest ostrom alá fogta. A’ guisonai 
(jun. I2ki) csatában mind a’ két fél győztesnek állítja 
magát; a’ nyereség ugyan, úgy látszik, Meer bá
ró részén m aradt, de ő csak Bős dós Erolcs előcsa- 
patjával harczolt , ’s az ellenséget nem űzte, ha
nem Cerverába vonult, ’s a’ carlisták a’ lobrogosi 
vonal birtokában megmaradtak. Meer báró most 
Osoriót készül megszabadítani, és a’ Ü. Carlos által 
mar feladásra szállított Puycerdát fedezni.

A Moniteur Marseilleből jun. 20káról e’ tele- 
graphi üzenetet közli: „O. Sebastian infant hadse
rege egészen megveretett van der Meer báró által. 
D. Carlos 4000 emberrel nyakra fore szaladt az or
szágúton Solsona felé.“  (hova jun. lökén érkezett- 
rneg D. Sebastiánnal együtt.) — Meer báró öccse 
a’ hajdani limburgi kormányzónak ’s bécsi követ
nek. Seoane hasunlag lüttichi f i, neve tulajdonké
pen Lesolune, ’s rokona az e’ nevű kereskedő házi

nak. Jochus generál, ki az úgy nevezett cantabriai 
hadsereg tiszti karának főjévé tétetett, hamburgi 
születésű; a’ közelébb elesett vitéz Conrad ezredes 
Straszburgból való volt.

Madridból jun. 18kán ezeket írják: Az oppo- 
sitio törekvései a’ ministerium lebuktatására, sii- 
keretlenek m aradtak , mert ez ügyesen tudott el
lene dolgozni. Almodovar gr. tegnapelőtt ismét át
vette a’ hadministeriumot. Assalto gr. Madrid gefe 
politicójává neveztetett. Alfaro ú r , a’ franczia la
pok levelezője, jun. lOkén elfogatott; papirosai 
a’ kormány kezében vannak, melly rajta illy ala
csony módon akar bosszút állani Campuzano úr 
leveléről a' Journal des Débatsban közlött czikke- 
lyekért; pedig ezek nem Alfaro úr tollából, hanem 
egy nagyobb jelentésű forrásból eredtek. Az angol 
katonákkal még egy évre szegődni szándékozik a’ 
korm ány, ’s pénz helyett földekkel akarná őket 
kielégíteni. A’ cortes már majd bevégzi a’ válasz
tás törvényt; még csak négy czikkely hijányzik 
belőle. Az egész törvénynek alapja ez: mindegyik 
tartomány 50 ezer lélekre választ egy követet, ’s 
85 ezer lélekre nevez három jeleltett senatornak. 
Ki 200 real adót fizet, vagy valami csekély jöve
delmet mutat-elő, választói joggal bír. Követ le
het minden, ki a’ monarchiában lakik; semmi jö 
vedelem nem kívántatik , pedig a’ követi hivatal
lal fizetés nem jár. Senatornak 50 ezer real jöve
delemmel kell bírnia. Különösen Arguelles és San- 
cho uu. védelmezték azon elvet, hogy a’ választat- 
hatóság birtokhoz ne köttessék. A’ tized eltörlése 
és papság reformja iránt is terjesztettek törvényja
vaslatok a’ cortes éli be.

AMERIKA.
Mexico és az egyesület statusok között, m int 

a’ Courier írja , aligha viszálkodás nem támad. 
Legújabb új - yorki lapok szerint uj Orleansban 
május 23dikán hirlelék, hogy Santanna száma
dásra fog vonatni. S. Luis F o t o  si ban revolutiói 
mozgás ü tö tt-k i, melly a’ kormányra nézve félel
messé kezd lenni. Mint gyanítják Santanna is ré 
szes benne. — A’ M. Herald szerint Bustamente ge
nerál pénzügyi ministernek D. Joaquin Lebrizát, 
hadi ministernek Michelenát, belső ministernek 
Manóéi Pena y Penát, k ü ?ső ministernek Cuevas 
urat választotta.

Venezuela respublika kikötőjibe folyvást be- 
bocsátja a’ spanyol kereskedő hajókat, és Spanyol- 
ország alattvalójinak hasonló védelmet ’s kezessé
get n y ú jt, mint a’ többi nemzeteknek. A’ spanyol 
kereskedés iránt 1832 apr. 29kén költ végzet el
töröltetett.

Kiadja K u ltsár  A. — Szerkezted G a lv á csy . Zöldkertutcza (5tt'í)ít»ncfwv:(s5rtffc) 4 9 ®  sz. 
Nyomtatja T  r  a t t  /i e r  - K a r o l y i  Uráli' útezája  6 1 2  szám alatt.
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fagyponton alól. — A’ többi jelenetek közűi megérdemli a’ megjegyzést azon napok’ nagy száma 
( l i ) ,  mellyeken eső esett, minthogy sokszor nyári hónapokban nincsenek harmad résznyi esős 
napok, ’s az eső Decemberben általánosan nem gyakori, sok eső pedig igen ritka dolog. —  A* 
még ezen kivűl észrevett időjárási jelenetek: az ég egészen derült egy nap sem v o lt , egészen 
borult 13 napon» Hó esett 4 napoti> köd  24 nap, melly nagy számú ködös napok közűi nyolcz 
vala, mellyen a’ köd egész napon által egyenlő sűrű volt. —  Uralkodó szelek voltak :  az észa
k i  és északnyugati. — Tulajdonképeni szélvész kétszer  dühöngött, egyik ökán északnyugotrój, 
a’ másik lOdiki éjszakán délnyugotról. Dr. Albert Ferencz s. k.

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 T ö r v é n y s z é k e k e n  
1837dik észt. Viz Kereszti Törvényszakasz alatt hozott és 

kihirdetett ítéletek (Sententiae Curiales)
ára egy egy terminuson megjelenendő nyomtatott Sententiáknak 1 for. 3 0  kr. p. pénzben.

Egész esztendő alatt pedig 6  for. pengő pénzben.
Azon Tek. Vármegyék, királyi Városok ’s Uradalmak, mellyek eddig Is Levéltáraik 

számára a’ Fő Mélt. Kir. Kúria nyomtatott ítéleteit megszerezni szokták, méltóztassanak 
az iránt a’ fentebbi Typographiában rendelést tétetni. Pesttől távolabb lakó TT. Bírák  és 
Prókátor  Urak vagy hetenként, vagy a’ törvényszakasz végével egyszerre vitethetik-el al
kalom által példányaikat.

Az 1S22. esztendő óta megjelent Sententiákat is megszerezhetni — egy egy Termi
nus ára 1 for. ezüst pénz. (1 )

HissÄ ti á m '
Egyházi Beszédei

Második Darab.
Ara kötetlen 54 kr. ezüst pénzben. E’ jelen kötet ismét huszonkét Prédikácziót foglal magá
ban. A’ lelkes Szerzőnek munkáját az első kötet’ foglalatjából már eléggé esmeri az illető Ol
vasó Közönség, ’s azt különösen figyelmére méltatta, annál fogva mind azért, mind pedig a’ 
Szerzőnek szerénységével meg nem egyezőnek Jenni vélik a’ Kiadók: hogy ezen Egyházi Be
szédeket bővebben ajánlják, ’s hoszszasb dicsérettel kísérjék. — Még az első kötetből is vágy
nak néhány Példányok ä 54 kr. ezüst pénzben. (3)

Pesten Füskúti Länderer Lajos’
könyvnyoratató-Intézetében legújabban megjelent, ’s a’ könyváros és kötő Urakhoz

épen most küldöztetik szél: 
k ö z h a s z n ú

Honi Vezér
1&39-Ű&U évre.

Ára bekötve 1 fér. kr. ezüstben.
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( 1 )  Hirdetmény. A’ nagymélt. ma

gyar kir. udvari Kamara rendeléséből ezennel 
közhírré tétetik : hogy szabad kir. Zombor vá
rosának a’ bor *s pálinka akolás jövedelme (2Betn* 
unt) S$ran&u>etn*Accis) két és fél egymásután kö
vetkező esztendőre, úgymint Május lső napjától 
1837től kezdve, i839dik October utoljáig, közön
séges árverés utján a’ legtöbbet Ígérőnek bérbe fog 
adatni. Kiknek tehát azon kibérléshez kedvük 
lenne, az e’ végre folyó esztendő Martius hó
nap lső napján a’ fennevezett városban tartan
dó árveréshez szükséges bánatpénzzel felkészül
v e , ezennel meghivatnak. Költ Budán, Janua- ✓  
rius 7kén 1837. (3)

A’ Regélő ’s Honmíívész
szépművészeti első magyar folyóiratnak ezen 
évi lapjaiból még teljes számmal lehet rendelni 
példányokat. Fél évi dija postán képekkel ’s 
egyéb mellékvényekkel együtt 6 ft. Budapesten 
5 ft. ezüst pénzben. (3)

aa- IJj tu d om án yos * 
szép lltera tu ra i é s  cr i

tic a l fo ly ó ira t.
AZ ATHENAEUM, 

tudományok’ és szépművészetek’ tára;
’s társa FIGYELMEZÓ 

az egyetemes literatura’ körében;
D. SCHEDEL, VÖRÖSMARTY ÉS BAJZA’ 
szerkeztetésök alatt, januarius’ 1. 1837. indult- 
meg ’s ezen túl hetenkent három szor  jelenik 
m eg, név szerint: az Athenaetirnból csütörtö
kön és vasárnap egy egy ív , a’ Figyeltnező- 
höl minden kedden egy ív.

Azon tisztelt ÍRÓK, kik munkás részvétel, 
ígértek , a’ következők: B alásházy  J á n o s i  
B rossa i Sám uel, B ugát P á l , Czuczor Ger~ 
g e ly , G róf Dessewffy A u r é l , Báró E ötvös  
J ó z s e f , Fábián G ábor, F áy A n d rá s , Fri- 
va ldszky  Im re , Gaal J ó zse f, *Zorove L á sz» 
l ó , G yöry Sándor , H erepei K ároly , Jakab  
Is tv á n , Báró Jósika  M iklós, K lauzál Im re, 
Kovács Pálj. K ölcsey F ereticz , Luczenbacher 
J á n o s , M olnár S á n d o r , A agy K a ro ly , Pé- 
czely J ó z s e f ,  S te tt tier G yörgy  , S zá sz  K á
ro ly , Székács Jó zse f, Szenvey J ó zse f, Szón - 
tog/i G u sztá v , Tasner A n ta l, Tóth Lörincz, 
i a j da Pt t er, JVarga János, Z síróra  G yörgy,

Újabban még: F abriczy Sám uel, IIe tén y i J á 
n o s , Lukács M óricz, P etrichevich  H orváth  
L á zá r , Szlem enics Pál és G ró f Teleki Jó zse f ♦

Félévi ára a’ kettőnek, noha hetvennyolez  
tv  im periá l -n eg yed ré tb en , csinos, tömött és 
könnyű olvasata  n yo m ta tá ssa l; h e l y b e n ,  
kihordással, vagy köny városi úton 4 ír. cp .; 
p o s t á n  nyomtatott boríték alatt 4 fr. 48 kr. 
cp Velinpéldányok félévenként öt húszassal 
drágábbak. Helybéliek évnegyedenként is vált
hatnak példányt 2 ftjával.

Előfizethetni a’ kiadó-hivatalban, P esten , 
a’ ferencziek’ piaczán, a’ kir curia melletti sa
rokházban , 434 sz. alatt, a’ 2d. emeletben; 
Pesten k ivú l minden kir. postahivatalnál, mel- 
lyeknek köszönetül minden nyolezadik példán
nyal kedveskedünk. Végre könyvárosoknál is ,  
ha ki havonként kívánná járatni.

D. Sch edel Ferencz és 
Vörösm arty M ihál. (5)

(2) Neveloné kerestetik. g >öu-
gyÖs városához közel egy falusi urasághoz kel 
növendék leányka mellé kerestetik egy olly 
neveloné, ki születésére nézve német,  és min
denféle asszonyi munkákban tökéletesen jártas. 
—  Még inkább ohajtatna, ha a’ kívánt személy 
a’ franczia nyelvben és a’ kla\ ir  játékban is 
oktathatna. — A’ magát ajánló téliét jelentési 
a’ Gyöngyösi postahivatalnak (3)

(2) Hirdetés. Felsőbb rendelések kö
vetkezésében az Eg> házi javakhoz tartozó 
ts S. Vásárhelyi uradalomban kebelezett Da- 
broni vendégfogadó mészárszékkel , Karakai 
vendégfogadó mészárszékkel, és vám jövede
lemmel eg>ült, nemkülömben a’ Pápai mező 
városban lévő két major kert, jövő 1837 eszf. 
jan. hó’ ‘J3dik napján árverés utján a’ legtöbbet 
ígérőnek három egymásután következő esz
tendőre május hónapjától kezdve haszonbérbe 
ki fog adatni. .

Kinek kedve lészen ezen javakat kiáren- 
dálni 50 pengő forint bánat pénzzel ellátva S. 
Vásárhelyi tiszttartói lakásnál tartandó árverésre 
reggeli 9 é& 10 órákban megjelenhet. Költ S. 
Vásárhelyen, december 26dikán 1836- (3)
Pénzfolyamat: Récs, jaa, 7kén : 5 petes statuskotelez. 

104;;; 4 petes 99*; 3 petes 75T\  ; I821diki status 
köles. 139;]; I834diki 500 ftos kölc’sön 588]; bank
részvény 4393; ; cs. arany pet agio 4..

Gabonaár: Pest, jan. lükén, váltógarasban: Tiszt abuza 
106í—86; ; kétszeres 73; ; rozs 56—53; ; árpa 5 6 | 
—53] ; zab <42—38 ; kukoricza 96§—93i ; köleskása,



Petrus5 Stephani Protoregis Soro- 
ris filius, e stirpe Arpadiana virili 

haud satus.
Stephanus Protorex, accersitis Episcopis 

et primis Palatii, de Christi nomine glorianti- 
bus, primum cum eis tra c ta u it de substituendo 
pro se reg e , P etro  videlicet, sororis suae fi- 
lio , quem in Venetia  genitum et ad se voca- 
turn , exercitui suo iam dudum praefecerat Du- 
cem“ Hartwic in vita S. Stephani.

HuncPi** um, Petri (Ottonis) Ursioli filium, 
(teste Andreae Danduli Chronico in scriptoribus 
rerum  ltalicarum apud Murat* Tom. XII. p 
235.) Toxi Hungarorum Ducis , per Petrum 
Urseolum I. Veneti-trum Ducem, abnepotem 
fuisse, adeoque a Stephano Proto rege lineam 
Arpadi virilem haud praeteritam ; volebat no- 
ui&sime Stephanus Ilorvát in Tudományos Gyűj
temény ternione X  p. 114. sqq» persuadere; ait 
quippe: tres nomine Ursioli sunt Ducatum apud 
Venetos consecuti: I-us Anno 976 monasticam 
mox amplexus vitám, in Cusano Galliae Ase- 
cterio in fama sanctitatis defunctus; Il-us, ip- 
gius filius, 991 — 4009. et tertius Oitonis cogno- 
mine distinctus, prioris natus A. 1009— 1026. 
ac pater nostri regis Petri. —  P* trus Ursiolus 
I. fu.it Ducis Hungarorum Toxi filius; quod sic 
deducit: Biographus S. Petri Ursioli , in Actis 
SS Ürdinis S. Benedicti apud Mabillouium To- 
mo VII. p. 831. ed. Ven profitetur ipsum fuisse 
de prosapia nobilissimorum U rsontim , qui no- 
biliores et praepotentiores aliis habebantur su
per P a rt/to s , erantque inter ceteras gentium 
nationes opinatissimi; dicti autem Ursones pro
pter ferocitatem ac potentiam propriae nationis, 
eo quod terror eorurn praeualebat in vicinis gen- 
tibus , Ursino more atrox (i Atqui per Parthos 
SeculoX. iuxta Carmen latinum, M odus O ttinc  
dictum (V. Friderirh Adolf-Ebert’s Ueberliefe- 
rungen.Dresden 1826,8 I. B .I Stück S. 81— 2.) 
intellecti sunt Hungari;  eo certius, cum idem 
Biographus dicat : Parthianos perhabitantes me- 
liorem partem totius Pannóniáé , I. c. Educali 
ipsum ortum fuisse stemmate, inde probat: quia 
Petrus Damiani , scriptdr Sec. XI. dici t : ^Pe
trus autem Dux (antea) quia multis educari so- 
litus fuerat deliciis, iamiam sub tarn district! 
ieiunii pondere s’.’ccumbebat.“  Ibid. p. 216. — 
Toxi vero Ducis gnatum fuisse, inde arguit: 
quia Aloldus lapud Chrys Hanthaller Fastor. 
Campilien. Tomo I. p. 1278.) Toxum repetitim 
Ursum  nominal : „Donec eorurn Dux , quem 
V rfzu m  appellabant, homo ferox et rapax in
star bell u .e , a quo* nomen habebat!, superesset.“

Tum : „DCCCCLXXII. TJrlzo mortuo, Ungar»
elegerunt Geyzam suae quidem gentis, sed na
tura meliorem quam barbari patres sui fuerunt.“

Ast huic etiam Horvatianae Assertioni prae- 
iudicant complura:

I. Obstat laudati ipsius Biographi testimo
nium , qui Petrum Ursioli primum expressis 
verbis Vetietum , non Ilungarum, fuisse do- 
cuit: „Ortus est itaque, ait, in riuo alto, vbi 
colligitur sinus Maris Adriatici, — ex heroum 
gente V enetica , quae laudibus extollitur sa- 
pientiae et diuitiarum ab omnibus ferme natio- 
nibus. Dicta nempe Venetian et quod ipsi Ve- 
netici ab m onte Weneto proruperunt.“

„Sed haec verba sunt in textum int rusa , 
cum subsequis haud coliaerentia; “  si exceptio - 
nem hanc Horvátio concedimus, nil iam in H i
stória stabile aut tutum ; quidquid mihi non; 
placet, übnuam: abnuam maiores Ursioli poten- 
tiores super Parthos  f u i s s e q u i a  cum aliis 
male cohaeret. Quod. intrusa haud s in t , fidem 
iubent optimae notae Auctores, qui Petrum ro- 
gem nostrum ortu Venetum consentiunt: Hart- 
w ic S Stephani Biographus; Henricus Contra
ctus coaeuus ad an. 1038 (apud Pist. Script, re 
rum Germ. Tom. I. p. 280 ) Chronicon Mellicen. 
ad a. 1308. apud Pez Script rerum Austr. Tom. 
I. p. 123. Mart. Gallus Chron. Polon. 1. 1. p. 68. 
Chron. Thuroczii p. II. Cap. 34. Nullus seu dome- 
sticorum seu exterorum nouit ipsum auis Hun- 
garis progetiitum. Cf. Simonem etiam de Keza.

Nec Ursones, P a rt h i, aut P arth ian i, pro
sapia, suffragantur: Hungari ob morum simili- 
tudinem, sedium identitatem , compellati sunt, 
sieut Hunorum, Auarum, Agarenorum, Tur- 
corum, ita Parthorum, nomine. Sicut ferocia 
et potentia non Hungaris »olum fuit propria, 
ita Parthicum quoque nomen aliis etiam genti- 
bus per scriptores Seculi X. et X l-i attribútum.

Neque Pannoniam  perhabitantes Parthiani 
quidpiam ad rem: illám enim colebant gentes 
eomplures ex  p a r te ; uti Carentani, Carnioli: 
hos videtur laudatus Biogr-phus intellexisse ; 
quia montis Veneti meminit, qui est Carnio- 
liae; et Vrsinorum  sedes auitae iu G arniolta; 
Cf. Le grand Dictionaire Hisforique Par Mr. 
Moreri Tomo VII sub hoc vocabulo; aut cerfe 
in Geographicis fuerat deceptus: Classicus certe 
vitae Ursioli scriptor , Petrus Damiani et Par- 
thos et Pannoniam, ipsius natales* ignorat

II. Neque ex eo, quod Petrus Ursioli con
tinuum  austerita lem  , testimouio Petri Damia
ni 1. c. supportare nequiuerit, sequitur ilium 
Ducali ortum fuisse stemmate :> e potentioribus 
ac nobilioribu« parentibus satus, annos duos, ac 
menses totidem Venetiarum Dux, recte deliciis



«ducatus diei potest $ etiamsi dueali satus hand 
iuerit sanguine.

HI. Petrum Ursioli primum Toxo Duce no
stro genitum haud fuisse, ostendit Chronologia: 
Is Dux Yenetiarum pronunciatus est Anno Domi
ni DCCCCLXXVI: quia consensit, vt domo jp- 
sius contigua succensa Palatium Petri Candini 
Ducis, Venetis exosi, concremaretur. Vnicum 
aequiuocum habuit filium,qui anno DCCCCXCI-o 
ducatum est adeptus. — Jam Petrus Yrsiolus 
ante annum 954—-5. natus fuisse haud potuit, 
quia Constantinus Porphyrogeneta (de adm. Imp. 
cap. 40.) qui anno hoc scripsit, Arpadianorum 
Genealógiám pertexens, vti Geysae, ita etiam 
P e tr i Vraioli, Toxi lilii, non meminit; filius 
autem ipsius Petrus II. anno 9 9 l*o, aetatis 
XXX-o ducatum consecutus; sequaciter 960*o 
natus, habuisset itaque patrem 5- vel sex anno- 
rum. EheuJ Eheu!!

IV. Implicant etiam adiuncta: Paganum, 
ex gentilismocerte natum, Toxi filium, Venetia- 
mm tncolam, ciuem factum; a Venetis Ducem 
cooptatum; Geysae iiiiam cum Petro consangvi- 
neo suo in secundo-tertia linea copulatum fuis
se; is solum credit, quibus paradoxa in deli- 
,ciis SU litJ

V. Quod Aloldi — Pseudo Aloldi —  te- 
stimonio Geysae Patrem Vrsum  de nomine 
fuisse, credat Horvath i us noster, mirandom 
sane foret, ni compertum muftis haberem us, 
Criaim in tiia to r ic is  debitom  nullo ipsi loco 
esse. Fide dignitatem Pseudo-Aloldi Daniel Cor- 
nides Genealogiae regum Hungáriáé Sec. X I. 
cap. VIII. profligauit pluribus; abnegantque 
ill), dum ceteris non consentit, Eruditi omnes. 
A udierat, v t opinor, ille de Ducum nostratium 
nomine Ür; ex quo suum U rtzus  confinxit, ae 
ferocem, rapacem intrepretatus. U rtzi nomine 
Geysae patrem nec D om es'ici, nec Exteri no- 
runt ; sed Taxum, Taxin , Tocsun, vel Toxun 
dicunt. Si verő eius nomen haud fuit U rsus, 
nec filius eius Ur»iolus; ac , quod consequens 
est, Petrum regem nostrum Petri —  alias ex 
confirmatione Otronis — Ursioli fil ium, ex 
stirpe Arpadiana virili satum, haud fuisse: eo 
euidentius , cum in Diplomatibus, atque Capi- 
tuli Varad. Chronico inter reges — legitimos 
—  nec censeatur, regnumue annos X I—XIII. 
usque Andreám I. vacasse, perhibeatur.

Georg. F e jér , Bibliothecarius.

r
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Áltnézése a’ mult e. decemberi időjárásnak.
(A ’ budai k. csillagvizsgáló intézet’ időjárási napkönyve szerint.)

December hónap, melly éghajlatunk alatt rendszerint a’ téli hónapokhoz tartozik, ez úttal eltért 
saját időjárási characterétől, ’s lefolytéban inkább késő őszi mint téli jeleneteket mutatott; csak 
utolsó napján rohant-be meglepő sebességgel a’ zord tél. Ezen utolsó napot kivévén, az elmúlt De
cember napjai az ezen évszakban lehető legszelidebekhez számlálhatok, miilyenek igen ritkák is 
szoktak lenni. A’ most lefolyt esztendőhöz legközelébb álló évek közöl az 1827-kinek vala ha
sonló December hónapja. — A’ légm érő  általánosan közép magosságon állva, mind számukra, 
mind nagyságukra nézve neveztes ingadozásokat mutatott. így p. o. 18kán csaknem 2 7 | hüvelyk 
magosságról 5 nap alatt 27 hüvelyken alól szállt-le. D e , legnevezetesb e’ tekintetben az, hogy 
a’ hónap’ elején közel azon magossághoz állván, melly nálunk az esztendő közép állása szokott 
lenni, leszállt lOre, melly alacsony állást az alólirt még aoha sem  vett észre, ’s melly a’ légmó- 
rőnek e’ hónapi és esztendei minimumát is tette. Mindjárt ezután ismét emelkedett a’ kéneső, ’s 
18kán, és így 8 nappal amaz alacsony állás után, ismét elérte már azon pontot, mellyet fentebb 
mint e’ hónapi legnagyobbat, érintém. — A’ mérséklet e’ következőkből szemlélhető: Általáno
san mérsékelt, ödikáig a’ melegség rendkívül nagy volt, azután lassanként alászállt a’ fagypont
ra ’s valamivel lentebb, melly 13kán történt; akkor Iákén ismét hirtelen majd 8 fokra emelke
dett, de még azon napon ismét kezdett leszállani ’s lefelé esett 17dikéig. E’ nap’ estvéjén még 
2 foknál nagyobb lévén, 12 órával utánna már foknyi hideget mutatott a’ hévmérő, melly 
csekély ingadozás közt 22dikéig tartott. Ezen napon felemelkedett a’ hévméró ismét 3 fokra a* 
>fagypont felett, 21kén hirtelen ismét fagypont alá leszállt, 25kén ismét felette emelkedett, és 
Telúl maradt 30dika’ estvéjeig. Ettől fogyást 24 óra alatt (31diki estvéig) 8 ,  |  fokra szállt-le a’

E hó  félesztendő. 1837.
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Magyarország és Erdély; (kinerezcsek ; hírek a/, erdélyi országgyűlésről; pozsonyi casino niegnyilása a” Hírnök szerént; oskola-láto
gatás; pesti magyar színház; erdélyi -bányák’ jövedelme; gyapjnraktár; ’sat.J Nagybritaimia (parlamenti ülések; hírek a’ parla
ment eloszlatásának ideje felől; Durham Londonba érkezik; Victoria királyné látogatása Yindsurban; Vilmos király végrendelete; ud
varlás a’ királynénál; ’sat.) Francziaország (Moore Tamás Parisban: hírek CJoiízel marsai felől; \a t .)  Olaszország (cholera dühöngése 
Napúiban ; ’sat.j Görögország (lőpor szerencsétlenség.) Németország (Fineszt 0  Felsége Hannorerába érkezik; ’sat.) Spanyolország (a’

constitutiora letett eskü ünnepélye; hadi tudósítások; ’sat.)

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
ó  csász. kir. Felsége, Hrabovszky József 

kassai 30adost saját kérésére eddigi egész fizetése 
in cghagy tával nyugalmazni, és sok évi hív szol
gálatinak tekintetéből szalagon függő polg. nagy 
arany érdempénzzel jutalmazni kegyelmesen mél- 
t áztatott.

Méltóztatott ő felsége f. e. junius 7kéről költ 
khnes k. decretumánál fogva a’ Szeben székben 
ürességbe jö tt polgármesteri és székbírói változó 
hivatalokra , szózatok többségét nyert Way da Jó
zsefet polgármesternek, és W olfMártont székbíró
nak kis megerősíteni.

IV. Vilmos elhunyt angol király ő Felségé
ért a’ bécsi cs. kir. udvar f. juj. 3dikán 16 napig 
tartó gyászt öite-fel.

N. S z e b e n  junius 30kán. Ezen junius 28- 
káu tartott 38dik országos ülésen negyedikszer, 
junius 30kán tartatott 39dik országos ülésen pedig 
Ötödik rendben tevék választásokat a’ főkormány- 
széki tanácsosi hivatalok betöltésire a’ nemes or
szág Rendei; a’ mikor is szózatok többségével, 
mind a’négy bevett vallásból a’ hármas számba kö
vetkezendő személyek m ent-be; még pedig a’ ro
mai catholica vallás részéről: mltgos P a p  Sámuel 
főkorm. titoknok ú r; mlgos gr. K e m é n y  József 
kir. hivatalos ú r ;  mlgos G ál László főkorm. tan. 
úr. A’ reformata vallás részéről: mltgos b. K e
m é n y  Miklós k. hivat, ú r ;  mltgos Szen t gyÖr -  
gy i  Imre főkorm. tan. ú r ;  mlgos Kabos  Dániel 
főkorm. titoknok úr. — A’ lutherana vallás részé
ről: mlgos C o n r á d  András főkorm. tan. úr; tek. 
S c h u s t e r  József megyeszéki követ ú r : mltgos 
C o n r á d  Mihály kincstári tan. úr. Az unitaria val
lás részéről: mlgos An g us  t i n ó  v i e s  Pál főkorm. 
tan. ú r; mlgos G ál f a l v i  Imre marosszéki követ 
ú r ;  mlgos P á l fi Elek udvarhelyszéki v. kir. bíró 
úr. Egy más választás rendén ezek. A’ r. catholica j 
vallás részéről: mlgos b. J ó z s i k a  Lajos Thorda 
vmegyei főispány ú r; mlgos gr. K a r a c s a i  Sán
dor k. hivat, ú r ;  mlgos Szabó  Lajos főkorm. ti
toknok úr. A’ reformata vallás részéről: mltgos j 

Második Félesztendő.

L é s z a i  Lajos főkorm. titoknok ú r ;  mlgos gróf 
M i k ó  Imre udv. canc. titoknok ú r ; mlgos F ö l d 
v á r i  Farkas ítélőmester úr. A’ lutherana vallás ré
széről: tek. Kő hl e r  F rid iik  segesvári követ úr ; 
mlgos C o n r á d  András főkorm. tan. ú r ;  mltgos 
ehrenfeldi K r a u s z  András főkormányi archivi di
rector úr. Az unitaria vallás részéről : mltgos 
B a r t h  a István főkorm. titoknok ú r ; mlgos A u- 
g u s t i n o v i c s  Pál főkorm. tan. ú r; mlgos S a l a  
Mihály főkorm. titoknok úr

F . T. N. Richter Aloiz K. Ts. jászói ’s leleszi 
prépost , . mint a’ kassai tud. kerület főigazgatója, 
a’ kegyes iskolák s. újhelyi gymnasiumáí hivatalo
san jun. Ifikán meglátogatván, minden osztályban 
a’ rendszeres tanulmányok’ minden ágaiból több if- 
ja t szoros vizsgálat alá v e tt, ’s mind a’ buzgó taní
tó k , mind tanulók tapasztalt igyekezetén tett di
cséretes megelégültének nyilvánítása után örömtel
jes tisztelgések között más tanító intézetek’ szemléle
tére távozott, de a’ szegényebb szorgalmas tanulók 
számára hagyott segedelemmel bőkezűségének is 
szép emlékét hagyá s. újhelyi Athenaeumában. AIv.

Toroczkó jun. 24. Hogy jelen korunkban sem 
aludt-ki az emberi lelkekből minden vallásos érzet, 
’s foiyólag a’ hit ’s erkölcs tanítók iránti tisztelet, 
erre a’ toroczkai unitaria sz. egyház ismeretes buz
galma híveiben jelenleg szép példa mutatkozék; 
midőn mostani papjokat t. S á r d i  Sámuel urat 
Árkosról átszállítván, lakjába következő innepé- 
lyességgel: máj. 30kán estvére t. i. eljutván a’ t. 
sz. györgyi határon alóli kőszálak közé, innen az 
egyik dékány, Toroczkóra küldött hírnöke jelen
tésére , reggel a’ másik dékány vigyázta alatt 15 
vár honi csinos köntesü if jakból álló lovas csapat 
siete , a’ már útnak indult lelkész eleibe—  az ösz- 
szeérkezés pontján; az érintett dékány ’s társult 
leányok tanítója Sz. Mártoni Sámuel, díszes elfo
gadó beszéddel válták-fel egymást, kiknek az új 
vendég is, hasonló idvezlő választ adva, élénk él
j e n !  kiáltás után, öröm zajongások között, indú- 
la a’ lovag sereg ’s azt követő egyházi szónok úr 
T. Sz. György felé; ide jutván, a’ papi lak előtt 
viszont szivhatólag idvezelteték a’ szomszéd bajtárs;



( *6 )
helybeli lelkész t  Gál István úrtó l, kivel a 1 kisé
ret nőve Toroczkó felé voniiia, ’s annak közelé
ben apró fegyver roppanásokkal adaték h í r , honn 
maradt híveinek, kik tömött csoportokban sereg
iének t. papjok elibe tisztelkedésöket közlendők. 
A’ város felett nyúgoti vasas gyomru magas hegy 
oldalról, a’ bányászok kemény kőből fúrt mozsa- 
rakbóllőtték a’ salvét, mi alatt Toroczkóra jutván 
felvert zöldágok sorai között lépőnek egyszerűen 
ékes diadali ív alatt a’ csinos kis város piaczára, hol 
a’ jó hirt ki vitt tanulói intézet nevendékjei rector 
f. Sebes Pál úr vigyázata alatt zászlókkal díszlett 
sorban állva, ’s jobbjaikban zöld ágat tartva, hár
mas éljen kiáltás öröm hangjai között kísérteték-be 
a1 t. lelki atya papi új lakjára. Erd. II.

Folyó évi juiius’ Íjén nyittatott-meg a’ pozso
nyi casino, a’ volt grófSzapáry most Wachtler- 
liázban, miután már ezelőtt egy esztendővel más 
helyen és alakban mintegypróbáld fenállott. Julius’ 
2kán az igen ízletesen bútorozott nagy teremben 
tartaték az első közgyűlés m. Eszterházy Kázmér 
gróf úr’ elnöksége alatt, ki többi két kormányzó 
társával a’ hely’ elkészítésében legtöbbet fáradoz
ván , a’ számos gyülekezet hangos köszönetét nyer
te. — A ’ pozsonyi casino jelenleg 260 minden ran
gú ’s osztályú tagból áll, 12 peng. forint évenkén
ti befizetés mellett. A’ bútorozat 10 p. frtos részvé
nyekre szereztetett-meg, mellyek’ száma eleinte 
200ra hatátoztatott; de aztán a’ választottság’ ja
vaslatára a’ közgyűlésben 50el szaporíttaték, mel
lyek is fél óra múlva mind elkeltek. Ezen részvé
nyek 5el kamatoznak, ’s évenként 25 darab sors 
által huzatik ’s kifizettetik. Jövendőre az új tagok 
titkos szavazás’ (golyózás) utján fogadtatnak-be; 
úgy t. i. hogy a’ választottság egy legalább tizenegy 
tagoól álló ülésben fog titkos szavazás által a’ befo
gadás iránt határozni; melly határozattal ha a’ be
lépni kív ánó meg nem elégednék, szabadságában 
álland, kívánságát a’ közgyűlés elébe terjeszteni. 
Azonban az elnök' javaslatára az aláírási ívek még 
f. évi augustus’ lignyitva tartatnak, ’s addig a’ be
lépni akaró csak az igazgatók’ egyikénél köteles 
magát bejelenteni. — Minden egyesületi tagnak 
joga van mívelt vendéget három egymásra követ
kező napra a’ casinóba bevezetni, k i , ha helybeli, 
ezen kedvezéssel csak egyszer élhet, hogy az inté
zettel megismerkedjék. Mind a’ bevezető, mind a’ 
bevezetendő, nevét ’s a’ bevezetés’ napját az e’ 
végre szánt idegenek’ könyvébe saját kezével be
iktatni köteles. Ellenben azon idegen, ki a’ casi- 
nót tovább látogatni óhajtaná, vagy a’ bevezetés’ 
kedvezésével már három Ízben élt, az igazgatók’ 
egyikéhez járuljon, ki neki egy assignatiót a d , mel
lyel a’ pénztáritoknál eg y , havonként 1 frtnyi fi

zetéssel járó ’s legfeljebb három hónapra szóló ide
genjegyet vált. Az igazgató köteles a’ napot, mellytól 
ezen jegynek ereje kezdődik, és az időt, meddig 
annak hatása ta r t , az idegenek könyvébe beiktat
ni. Az itt tanyázó cs. kir. katonatiszt urak , ha k í
vánnák, részesek lehetnek ugyan, azonban állandó 
lakásuaknak nem tekintethetvén, rendszerint az 
idegenek, ellenben az itt lakó nyugalmazott tiszt 
urak a’ helybeliek’ sorába jőnek. —  A’ választott
ság következő 21 , szótöbbség által választott, tag
ból áll: A n d ra e  Mihály, B a jc s y  József, E sz 
t e r h á z y  K ázm ér, gróf; E s z te r h á z y  Mihály 
(idősb), gróf; F i s c h e r  János idősb; F r a n k  
Alajos idősb; K a n ia  János; K i r c h n e r  Jáno9; 
K r a j n e r  Gábor; N a g y  János; N a g y  P á l; 
O lg y a y  Gáspár; R e id n e r  János Gottlieb; R oy- 
k o  András Sámuel; S á r k á n y  Károly ; S c h e rc z  
Fülöp; S c h ö n in g e r  György; S e p e r  Ferdinand; 
V a l t e r s k i r c h e n  György Vilmos, báró; V i- 
c zay  Károly, gróf; Z e c h m e is te r  György ns. 
Ezekből szinte szótöbbséggel gróf E s z te r h á z y .  
K ázm ér, Z e c h m e is te r  György és n. S c h e r z  
Fülöp urak igazgatóknak, N e s z t  e r  József úr 
jegyzőnek, idősb ns F i s c h e r  János ú r pénztár
noknak neveztettek. —  A’ biliárd és kártyajáték 
bér nélkül űzethetik; az újságok’ és időszakiratok’ 
száma nagy, ’s időrül időre szaporíttatik. —  Re
mélhetni, hogy annyi mívelt férfiak’ egyesülete 
nem csak a’ társaságos életre, hanem a’ közjóra is 
tetemes és üdvös befolyással leend. H.

P e s t. Mélt. Gróf Káról}! György úrnak gr. 
Zichy Karolina hitvesétől f. jun. 5kén fia született. 
Neve Gyula, K ároly, György, Tranquillin.—  
Czigler Antal pestal pesti ügyvéd ’s Torontal vme- 
gyei tbíró ú r k. adománylevélben, Arad megyé
ben fekvő Konop helységgel megajándékoztatván , 
e’ jószág birtokába múlt jun. 15 ’s több napjain 
iktattatott-be ünnepéi} esen.

Röszler János ú r, pesti lakatos polgár, a’ Pes
ten épülő magyar színház zárthelyeinek 100 szé- 

| kére minden zárt és vasat (ér 120 ftot) legközeleb
bi ajánlata szerint hazafiságos buzgalmából ingyen 
készíti. — A’ pesti m. szülészeti pénztár mibenlété
ről e’ napokban jelent-meg a’ t. n. vármegye szí
nészed küldöttségének tudósítása illy czím alatt: 
„Jelentése a’ pesti magyar színház építésére ügyelő 
küldöttségnek a’ szinészeti pénztár mibenlétéről.“  
— E ’ terjedelmes ’s mindenkitől óhajtva várt és 
kedvesen fogadtatott tudósítást t. Nyári Pál ú r, 
a’ küldöttségnek jegyzője készité. Nyomtatta T ratt- 
ner-K ároly i Pesten. Ter jed a’ jelentés 29 lapra 
8ad rétben. — Benne foglaltatik minden ajánlás és 
adakozás, melly a’ pesti magyar színészetre t  n. 

i Pest vgyének ISlOtől fogva 1 837ki máj. 5kig be-
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küldetett. Ezeknek pénzbeli öszvcsége következő: 
1) a' régi tő kepéi íz idő-közi kamat szaporodásával 
együtt 41520 IV. 55V40 k r .; 2} az ISlOben aláirtt 
de be nem fizetett ajánlatok 260 fr.; 3) az 1 SOS
es lSlOdik esztendőben kötelezvényekben ’s ka
matfizetés Ígérete mellett tett ajánlatok 3707 f. 39%o 
k r.; 4) azon ajánlatok, mellyek 1818ki apr. ele
jén  tétettek 7722 fr. 30 kr.; 5) Pest vármegye 
Rendéinek 1816dik évbeli ajánlata 5000 fr.; 6) 
Újabb ajánlatok 82,950 forint 5572 ki*. Öszvesen 
144,161 for. 5923/4o kr. váltóban. — Az erdélyi 
Összesbányászat, az utolsó évi általános felszámítá
sok szerint, bányáiból, hámórjaiból és aranymo
sásaiból évenkint 1177 márk finom aranyat és 870 
mark finom ezüstöt; az olvasztó hutákhoz szállított 
ezüst részes érczekből 897 m árk finom aranyat és 
2962 m árk finom ezüstöt- 2672 márk f. arany és 
3,832 márk f. ezüstöt nyújt. — A’ múlt 1836. év 
ezen átaljában felvett calculuson felöl sokkal ma- 
lasztosabban ütött-ki, ’s noha egész pontossággal 
nem állíthatni, de közel 3348 márk finom aranyat 
adott. R. — A’ pesti gyapjú-raktárból, a’ gazdasági 
újság szerint, eladatott gr. Károlyi Lajos ú r’ igen fi
nom gyapja (630 mázsa), és a’ báró Yécsey Pál úré. 
A’ finom gyapjú’ mázsája 120 pengő forinton fe- 
lyül adatott.

NAGYBRITANNIA.
London fő nemessége ’s gentryja jun. 23kán 

egész nap Marlborough-house és Kensington-palota 
körül tolongott, amott az özvegy királynénak saj
nálkozását , emitt az új királynénak szerencsekivá- 
natait kijelentendő, ’s neveit az e’ végre kitett 
könyv ekbe Írandó. Az Özvegy királyné jun. 21kén 
Conyngham 1. által megkéreté a’ királynét, hogy 
a’ temetésig, mi jul. lOkén fog történni, Windsor- 
várban maradhasson ; hasonlag tőn Munster gr. i s , 
a’ megholt király fija; válasz azonnal ’s igen nyá
jas adatott. A’ királyné Lansdowne marquisnét 
tiszteletdámájává választotta. Wellington hg. mint 
a’ Tower főconstableja, a’ királynét jun. 24dikén 
kiáltotta-ki Tower-hillen.

IY. Yihnos király irán t, mint a’ M. Herald 
írja , nem csak a’ fensőbb osztályok, hanem az al
sók is szeretet-teljes tiszteletet nyilvánítnak. Az ő 
halálára vert emlékpénzek mindenütt nagy kíván
csisággal vásároltatnak. F érfiak , asszonyok, gyász
fátyollal , csoportonként járnak az utczákon, ’s a’ 
holdogultnak jóságát magasztaló énekeket zengedez- 
n ek .—  Victoria királyné éppen az 1813ban Vit- 
ttyriánál történt csatának évnapján kiáltatott-ki.

A’ felső ház jun. 23ki ülésében, miután Mel
bourne I. az ülés közelebbi berekesztése és a’ par
lament eloszlatása iránt jelentést tőn , felállott Lynd
hurst 1. és sorra clőszámláíván az alsó ház előtt füg

gőben levő (mellyeknek száma 75) és a felső ház
hoz átküldött bilieket, állítá, hogy az ország nem 
csak külső ’s belső politika, de törvényhozás te
kintetében is kormány nélkül van. ,,A’ nemes vis- 
counttól, úgy m ond, és társaitól, semmit sem re
mélhetünk, e’ szó betűszerinti értelmében. De re
mény nélkül még sem maradunk. Reménysugárt lá
tok egy más vidékről lövellem. Legkegyelmesebb 
fejedelemnénk thrónra léptekori legelső tettéből, 
O Felsége teljes ön uralkodásából, nyugalmából s 
méltóságából merítek én reményeket. Az angol nép
n ek , úgy hiszem, nincs oka aggódni a’ fenálló egy 
ház és intézetek m iatt, mellyekhez olly hévvel 
ragaszkodik. Legbensőbb bizodalommal tekintek- 
fel a’ magas helyre, hónán e’ remény jő.“  Brou
gham 1. a’ parlament eloszlatása előtt a’ civillisíet 
megállapíttatni kívánta volna. Továbbá monda, 
hogy nemes és tudós barátja (Lyndhurst) szánt 
szándékkal nem akart egy bilit, melly az alsó ház
tól a’ felső házhoz küldetett, t. i. az irlandi ható- 
ságbillt, megemlíteni. O legjobban tudja, miéit 
e’ bili keresztül nem mehetett. (Lyndhurst javas- 
latából kétszer halasztatott-el vitatása.) Egy magas 
helyről lövellő sugárt említett a’ nemes lord; de 
ugyanazon irányban, ’s e’ sugárt nem keresztül
vágva, hanem vele egyenlő vonalban jő egy más su
gár is, melly közönséges választásra’s új alsó házra 
mutat. Ezen új alsó ház igazi és ható többséget fogad
ni O F  elsége kormányának, — eddig ezen többség 
hijánya gátiá a’ koz ügyek folyamát. Melbourne 1. 
Lyndhurst I. ellen még azt jegyzé-meg, hogy illy 
heves és bosszút lehellő beszéd után nem igen va- 
la illő azon magos helyet érinteni, honnan a* nemes 
lord reménysugárt vár. A’ jelen és jövendő eránfi 
buzgalmában ’s csudálatában megfeledkezni látszik 
a’ nemes lord a’ múltakról. — Az alsó házban Rus
sel 1. különös melegséggel szóllott a’ protestáns 
dissenterekről, katholikusokról és átalános vallási 
türedelemről. Hume úr reményét nyilvánítá az 
iránt, hogy a’ mmisterek jövő ülésben a’ népokta
tásra tervet adandnak-elő, hogy a’ tudatlanság az 
egész országból száműzessék. Sh. Crawford úr 
Illand lordhely tartóját meghatahnaztatni kiváná 
pénz költsönzésekre, mivel Irlandban, a’ szegényi 
törvény elmaradása m iatt, szükségtől lehet tartani. 
Bowring úr örömét jelenté, hogy a’ kormány fi
gyelmet fordít a’ répaczukor-gyártásra, mert ha ez 
nem korlátoztatik, a’ gyarmati czukor majd sem
mit sem fog behozni a’ statusnak.

A’ királyné, m in ta ’ M. Herald írja , e’ nyá
ron fenséges annyával együtt Iriandba szándéko
zik utazni, hova még koronahgné korában meg
hívatott a’ fő nemesség által. — A’ Gazette jun. 24r 
kén felhívó a’ paü eket, titkos tanácsnokokat sat.
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ho gy jul. 8kán Windsorban, a”1 boldogult király
temetésén , jelenjenek-meg.

A’ kérdésre' mond a’ M. Chronicle, valyon 
a’ hannoveri királynak illenék-e szavazatai vala- 
melly conservativ pairre bíznia, tagadóíag feleltek 
(j Felségének eddigi titkos tanácsnokai is. A; k i
rály ugyan eleinte Wellington hgre akarta bízni 
szavazatát; de a’ hg. ennek határozottan ellensze
gülvén, elállóit véleményétől. Az is szobán for
gott, a’ hannoveri király, mint angol k. herczeg, 
követelheti-e még é\ jövedelmét. Erre nézve leg- 
czélszerűbbnek találtatott, a’ britt évjövedelemről 
oily feltételekkel, mint Leopold belgák királya, 
lemondani, hogy t. i. annak hátralevő része fizet- 
tessék-meg, ’s a’ rajta fekvő adósságok elégíttes- 
senek-ki. Meghatároztatott egyszersmind, hogy ez 
iránt semmi lépés sem tétessék, míg a’ hannove
ri korona jövedelme tudva nem leszen. Welling
ton hg. tüsténti ’s feltételeden lemondást tanács- 
lőtt az évjövedelemről, de a’ király e’ pontban nem 
hajlott tanácsára.

A’ felső ház jun. 26ki ülésében Argyle hg. 
eme válaszát olvasá-fel a’ királynénak a’ felső ház 
felírására: „Victoria királyné. Élénk örömmel vet
tem tisztelet-teljes és részvevő felirástokat. A’ bol
dogult király halálán nyilvánított sajnálkozástok, 
és az ő erényeirőli bizonyságtételetek egészen meg
egyeznek érzeteimmel. Köszönöm személyem eránti 
hű hódolatotok biztosítását, ’s veletek együtt kö- 
nyörgök , hogy a’ mindenható isten engem erősí- 
tsen-meg *s vezéreljen hivatásomban.“ — Az alsó 
házban Fiume úr azon indítványát, hogy a’ válasz
táskori szavazatjog minden házbirtokosra terjesz- 
tcssék-ki, Wood úr tanácsából, határozatlan időre 
halasztó. Russell I. javaslatára kineveztetett a’ biz
tosság , melly az egyházi jószágok kibérlésének 
módját megvizsgálandó leszen. Ezután pénzt sza
vazott a’ ház különféle költségekre.

A’ Standard szerint jul. l ik é n ,  a’ John Bull 
szerint pedig jul. 20kán fog eloszlatni a’ parlament. 
A hírlapok már a’ városok ’s grófságokból tudó
sításokat közlenek a’ szózatok vadászásáról. Lea
der úr ismét készül Westminsterben sir F r. Bur- 
dettel megmérkőzni. —  Az ország minden részei
ből ír ják, hogy a’ királyné kihirdetése, mi a’ gróf
ságok sheriffjeire bízatott, illő ünnepiességgel, 
's a’ nép egyetemes örvendezése között hajtatott 
végre.

Vilmos király halála előtt kevéssel a’ kewi 
úgy ház tágasbítására 3000, a’ londoni nagy park 
szomszédjában építendő ú j egyházra 100 ft. stget 
adott saját erszényéből. Halála előtt két órával, 
levegő-változtatás kedvéért, éppen azon szobába 
vitetett, mellyben IV. György megholt, ’s ő is

ott végzé-be életét. A’ gyász augustus harmadik 
hétéig fog tartani. A’ parkokon ’s más közhelye
ken hemzsegnek a’ látogatók, de mind gyászban 
jelennek-meg.

Durham I. eddig a’ st. petersburgi udvarnál 
nagybritanni követ, jul. 21kén Londonba érkezett; 
más nap mindjárt meglátogattatok tisztes ipájától 
Grey gróftól, ’s azután Kensington-palotába ment 
királyné O Felségének és Kent hgnénck udvar á- 
sára. H írlelik, hogy Durham 1. Palmerston 1. he
lyett külső minister lenne, mihelyt a’ szükséges 
rcndeletek e’ változásra megtétetnek.

Montcfiore, gazdag, ’s adakozóságáról neve
zetes izraelita pénzváltó (ki az izraeliták közfd má
sodik lép ezen hivatalra) és G. Carroll ú r , a’ bér
sének eg)ik tisztelt tagja, jövő évre London és 
Middlesex sheriffjeivé neveztettek.

Victoria királyné, jun. 2Oka reggelén, fensé
ges annyával Windsor-várba kocsizott az özvegy 
királyné látogatására. A’ Windsor-Expresz meg
jegyzi, hogy O Felségének e’ siető látogatása és 
hirtelen elutazása különféle beszédekre adott alkal
mat. Ugyanis a’ kocsi, megérkezte után, olly hirtelen 
elő parancsoltatok, hogy a’ cselédeknek alig volt ide
jük azt rendbe hozni. Az özvegy király né nem a’ leg
jobb egészségben van. Visszatértekor halo vány és 
bádjatt volt Ő Felsége. — Az ifjú királynénak legel
ső kormányi tette volt egy kabineti rendelet aláírá
sa , miként a’ tengeri sereg elaggott és szolgálatra 
alkalmatlan tisztjei, ifjú és munkás férfiakkal cse- 
réltetnek-fel. —  Régi szokás szerint Anglia örökös 
lord főkamarásának joga van mindegyik fejedelem
nek koronázási öltözetéhez, ’s koronázás után első 
udvari gálakor abban kell megjelennie. Az Obser
ver kérdezi, valyon Victoria királyné lord fóka- 
marása köteles Ieend-e ezt betű szerint teljesíteni. 
—  Lansdowne marquisné, mint k. tiszteletdáma, 
e’ különös czímet viseli: Groom of the stole (fő
komornyik.)

Durham lo rd , mond a’ M. Chronicle, ncm 
sokára a’ kabinetbe fog lépni, úgy szinte Hill L is 
fel fog váltatni a’ hadsereg főparancsnokságában , 
’s ez kezeskedik a’ nemzetnek arró l, hogy hatal
mas és meg nem oszlott ministeriumot nyerendünk, 
melly a’ britt birodalomban minden értelmes refor
merek sympathiájára számolhat.

A’ Standard sürgeti, hogy Kent hgnének az 
eddiginél nagy obb évjövedelem adassék, és pedig 
m indjárt Más Felől a’ tory M. Herald Sussex hg. 
jövedelmét kívánja neveltetni, k ia tty á  ’s két test
vére kormány a alatt csak a’ Hyd-park fővadász- 
meszterének fizetését húzta. A’ herczeg ugyan whig, 
megjegy zi e’ la p , de talentoma és ritka szilárdságú
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politikai charakterénél fogva, minden kedvezésre 
’s kitüntetésre méltó.

Irland némelly városaiban olly szükség ural
kodik , hogy nevezetesen Limerickben, Sligóban 
’s Dublinban a’ szegény nép összecsoportozv án , a’ 
kenj ér és liszt-tárakat kirablotta.

Az alsó ház küldöttjei jun. 27kén nyujtották- 
be a’ ház felírását Ő Felségének, ki arra igen ke
gyes választ adott. Ezután a’ boldogult királynál 
megbízva volt idegen udvarok követeit fogadta-el 
ö  Felsége. Jelen valának: Esterházi hg. ausztriai, 
Pozzo di Borgo gr. orosz, Sebastiani gr. franczia, 
Reschid Boy török, Ludolf gr. nápoli, Bülow b. 
burkus, Mendelslohe gr. würtembergi,‘ Cetto b. 
bajo r, Vandemeyer belga, Blome b. dán, Triku- 
pis görög, Dedelhollandi, Gulvao brasili, Steven
son északamerikai, Aguilar spanyol, Gersdorf b. 
szász követek. Továbbá Durham lordnak adott Ő 
Felsége audientiát, ’s ó ta ’ Bath-rend nagy kereszt
jével ajándékozá-meg. Mulgrave gr. irlandi lord- 
helytartó is udvarlott O Felségénél.

Vilmos király végrendeletében mindegyik ter
mészetes gyermekének 2200 ft. stget hagyott, ’s 
egy élet-biztosítási pénztárnál levő 40 ezer ft. stg- 
jénck kamat jait is közöttük renddé elosztani. Vég
rendelete teljesítőjivé sir H. Taylort, sir II. 
Wheatlyt és Wood ezredest nevezte. A’ király te
metésére bebocsátó jegyekért, a’ szó valódi értelme 
szerint ostromolják az ezek kiadásával megbízott 
hatóságot, ’s temetéskori fáklya hordozhatásért 
nagy summák fizettetnek. Az özvegy királyné fér
je szolgájit megtartani szándékozik. A’ német cse
lédség mind elbocsáttatik. Az elhunyt király szobra I 
a’ börse épületében III és IV. György szobrai mel
lé fog állíttatni.

F R A N C Z IA O R S Z Á G .
Moore Tamás, a’ Monde szerint, Paris kir. 

könyvtárában adatokat keres Irland történetei
nek második kötetéhez; már talált is igen érdekes 
okleveleket azon időszakból, midőn az irlandiak 
idegen országokban hadi szolgálatokat vállalni ’s 
katonai tisztségekre vágyakozni kezdettek. 

O LA SZO RSZÁ G .
A’ Giornale del Regno déllé due Sicilie jun.

1 Okán írja, hogy király Ő Felsége , fenséges hitve
sével , vagy udv ari lovasságtól kísértetve, napon
ként megjelen a’ városnak azon részeiben, hol a’ 
cholera legjobban dühöng, ’s mindenütt bizonysá
gait adja népe eránti atyai gondosságának. Jun. Ti
kén így látogatta-meg véletlen a’ belső ministerial 
és rendőrséggel della Consolatione nevű kórházat,
’s miután a’ rendszabályok czélszerűségéről meggyő
ződött, ’s a’ betegeket szívreható szavakkal bizta
tó , az ápolókat pedig állhatatosságra in té , a’ ca-

puai kapuhoz m ent, hol attól féltek, hogy a’ te
mérdek népsokaság és a’ temető hely közelsége mi
att más nemű betegségek is fognak kifejlődni. I tt  

i a’ főorvost több házakba beküldvén, ’s tőle a’ nyug
tató jelentést ve vén, hogy cholerán kívül más ne
mű bajban nem szenvednek a’ lakosok, a’ nagy sír
kertbe m ent, ’s ott több egészségre ezélzó rende
leteket tőn.

Livornói jun. 21ki tudósítások szerint, a’ Gi
ornale del Lloyd Austriacóban, a’ betegség igen 
terjed Nápolban, ’s jun. ISkán 400nál több ember 
Ion beteggé, 200 pedig meghalá-ozott.

O Szentsége jun. lükén magános audienczián 
fogadá-el megbízó levelét XIV. Vilain grófnak, a’ 
szent széknél belgák királya Ő Felsége rendkívüli 
követének ’s meghatalmazott ministerének.

GÖRÖGORSZÁG.
Máj. 22kén délutáni 27a órakor egy borzasztó 

durranás egész Athénét rém ülésbe ejté. A’ rendőr
ség óvakodásból egy kereskedő házból 14 zsák lő
port elvitetett, ’s a’ városon kívül biztos helyre 
szállítani parancsoló egy rendőrnek, ki azonban 
restségből v agy nyerekedő czélzatból maga házához 
vitette a’ zsákokat, mi közben egyik zsák kilyu
kadt , ’s a’ ház udvarán végig vékony porvonalt 
húzott egész a’ lerakó helyig. Ezt egy 12 évii gyer
mek észrevevén, kedv e kerekedett futó tüzet csi
nálni. Midőn az izzó szenet éppen a’ porvonal vé
gére tév é , egy az udv aron fehér ruhákkal foglala
toskodó asszony felkiáltott: „Az Istenért! mit csi
nálsz.“  De szavát márM fojtá a’ légbe röpült ház 

j borzasztó ropogása, melly kő essőt szórt egész Athé
nére, ’s a’ vidéken temérdek ablakot összezúzott. 
Egy félig lerombolt ház maradványai lángba borul
tak , ’s csak a’ német katonaság különös munkás
sága vethető gátat a’ tűznek Athene egyik szoros 
utczájában. A’ szerencsétlen asszony nehány óra 
múlva még életben húzatott-ki a’ romok közűi, k it 
a’ sors azonban csak azért látszék megtartani, hogy 
a’ szomorú eset eredetét megmondhassa, mert más 
nap már a’ gyermekkel együtt eltemetteték. Sok 
más személyek is tetemesen megsebesítettek. — 
Poros lakosainak, a’ kormányzó parancsánál fogva, 
24 óra alatt, a’ kertekbe vagy a’ sziget sziklájikö
zé kellett a’ városból kitakarodniok. A’ pestis ugyan 
már szűnik, ’s eddig csak 90 személy halt-meg 
benne, mindazáltal e’ rendszabály igen szükséges 
a’ baj gyökeres kiirtására, ’s a’ görögök egyéb
iránt is megszokták a’szabad ég alatti életet, ’se’ mi
att semmi nehézséget nem éreznek. A’ fegyvertár 
szorosan el van zárva, munkásai, k ik  többnyire 
németek, jó egészségben vannak, ’s még egy sem 
halt-meg közülök.
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NÉMETORSZÁG.
A' hannoveri újság jnn. 24kén az eddigi alki- 

rálytól ’s ministeriumtól hivatalos hirdetményt köz
le IV. Vilmos király haláláról, mellyben többek 
között mondatik, hogy Hannoverának jelenlegi ki
rálya , Erneszt August, közelebb meg fog érkezni 
királyi lakó városába, ’s tőle kell majd további pa
rancsokat várni. Egy másik hirdetmény szerint 
minden nyilvános vigalmak megszüntetnek, mi 
„hálásan emlékezvén a’ boldogult királytól vett szá
mos jótéteményekre, megfelelend az e’ fájdalmas 
veszteség szülte érzéseknek.“  Ugyanezen újságnak 
egy fél hivatalos ezikkelye említi, miként a’ nagy- 
britanni korona, mind a’ két országnak példátlan 
jólétére, 123 évig volt egyesítve a’ hannoveri ko
ronával. IV. Vilmosról pedig ezek mondatnak ben
ne: ,,A’ királyné karjain , a’ k. famíliának köze
pette hunyt-el, azon népek áldásai között, mel- 
lyeknek hét évig igazságos, bölcs, nemes lelkű ki
rálya, szelíd és szeretettel teljes attya volt. Millió 
hálás alattvalók könnyezik őt. Annak öntudatával 
halt ő m eg, hogy szabad és szerencsés népeket sza
bad és szerencsésb állapotban hagy ott maga után.“

Weimar nagyherczegségben, nyilvános lapok 
szerint, az izraelitáknál, ez év elejétől fogva, né
met istentisztelet hozatott-be, ámbár annak sokan 
ellenmondtak. Németül imádkoznak, énekelnek, 
’s a’ tanítók németül olvassák a’ hitágazatokat. — 
Weimárban jun. 2Ikén meghalálozott Just Erich 
W albaum, jeles munkásságáról ismeretes, ne
hány év óta csendes magán} ban élt betűöntő és 
bélyegmetsző, alapítója a’ híres betűöntésnek, 
melly Németországban a’ legelsők közé tartozott, 
’s híre Németország határain is túlterjedt. Az ér
demes Walbaum negyven év alatt, mint ritka ta- 
pasztalásu ’s munkásságu művész és mint em ber, 
köz tiszteletet szerze magának.

Berlinbe a’ jun. 19—22ig tartott gyapjuvásár- 
ra öszvesen 65 ezer mázsa gyapjú szállhatott, 17 
ezer mázsával több mint a’ múlt évben. E ’ men
nyiségnek hét nyolezada eladatott, nagy részint ten
geri ’s német kereskedőknek; angolok kev eset vá- 
sárlottak. Az ár jobb v o lt, mint váratott, ’s e’ vá
sár ataljaban mind az áru mennyiségére, mind a’ 
gyors eladásra és ár egyenlőségére nézve minden 
előbbi vásárokat felülmúlt.

A’ hannoverai újság jun. 29kén ezeket í r ja : 
Tegnap volt a’ nevezetes nap, mellyen Erneszt 
August O Felsége, Hannovera királya, ősei orszá
gának fővárosába érkezett, elfoglalandó azon thrónt, 
raellyről és a' föld leghatalmasabb országának kor
mányáról, az ő testvérét, a’ közönségesen szere
tett IV. Vilmost, az isteni gondviselés végzése el
szállította, A’ tisztelet és szeretet, mellyel Hanno-

vera lakosai fejedelmeik iránt mindenkor viseltet
tek , e’ király iránt is aunál nyilvábban mutatko
zott, minél mélyebben érzik a’ lakosok azon üdves 
szerencsét, hogy királyuk az országban van. ó  
Felsége az ország szélén a’ kerületi tisztviselőktől 
fogadtatván, a’ falukból összecsődült jobbágyainak 
szakadatlan sora, ’s ágyú-durrogások között 
haladt a’ főváros felé, hova kevéssel 6 óra e lő tt, 
Kielmansegge gr. főlov ászmesterrel egy kocsin ér- 
kezett-meg, lovas polgároktól kisértetve. A’ város 
igazgatója a’ kulcsokat selyem párnán átnyújtván , 
a’ város nevében beszéddel üdvezlé O Felségét, ki 
arra válaszolá: „Esmeritek szeretetemet ezen ország 
és város irán t, hol ifjúságomat töltöttem ; a’ gond
viselésnek tetszett engem őseim thrónjára hívni ; 
én a’ hannoveriaknak mindig igazságos és kegyel
mes királya leszek.“  A’ fejedelmi udvaron Cam
bridge hg. fogadá Ő Felségét, ’s szívrázó jelenet 
vo lt, midőn a’ két fenséges testvér egymás karjai
ba borult. Elfogadván 0  Felsége a’ ministerek és 
udvari főtisztek hódolatát, Montbrillant kerti palo
tába ment a’ hgi famíliához. Este egész Hannove- 
ra kivilágítatott, ’s az utczákon egész éjfélig tolon
gott az örvendező sokaság. Jun. 29kén 0  Felsége 
ministeri tanácsot ta rto tt, ’s mint hallatszik Carls
bad fördőjébe m enend, honnan a’ királynéval és 
koronahggel csak augustus közepe táján fog vissza- 
jőni. Cambridge hg. jun. 28dikán este utazott-el 
London felé.

Würtembergi király 0  Félsége jun. 28kán ve- 
vé-át Schönburg-Stein-IIartenstein hg. eddigi ausz
triai cs. rendkívüli köv et ’s meghatalmazott minis
ter elhívó levelét, ugyanekkor fogadá-el a’ helyet
te nevezett Buol-Schauenstein gr. ausztriai cs. rend
kívüli követ ’s meghatalmazott minister megbízó 
levelét.

A’ boroszlói újság egy nevezetes villámról í r , 
melly jun. 11 kén Landau kerületben Bellmansdorf 
egyházába ütött. Az egyházban 180 gyerm ek, és 
sok hallgatók valának jelen. A’ mint a’ villám le
ü tö tt, a’ gyermekek lehúllottak a’ padokról, ’s a’ 
többi jelenlevők is majd mind eszmélet nélkül tán
torogtak. A’ tudósító is erős ütést érzett, és sze
mein tüzet látott szikrázni. Az elszédültek többn} ire 
mindjárt eszméletre hozattak. 13 személy, köztük 
a’ helybeli idős cantor is , eszméletlen vitetett-ki az 
egyházból, de később mind magukhoz jöttek. 

SPANYOLORSZÁG.
A’ Moniteur e’ telegraphi üzenetet közli: „Nar- 

bonne jun. 24kén. Borges Oramában á llo tt, Ros 
des Eroles pedig Olianában alafákat hajhászott. 
Osorio brigadás Bergából, éjjel 700 gyaloggal 70, lo
vassal és 2 ágyúval kitakarodott ’s jun. 22kén este 
Puycerdába érkezett
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A' constitiitióra tett eskü ünnepélyéről jun. 18- J

kán ezeket írja az alig. Zeitung levelezője: Nap fel-[ 
költekor 21 ágyulövés hirdető e’ nap ünnepélyét, 
melly a’ cortes határozati szerént, Spanyolország 
szerencséjét örökre megalapítandja. Az erkélyek 
tüstént tarka függönyökkel ékesítettek-fel, ’s a’ 
vasárnapiig öltözött sokaság, a’ nagy hőség daczá
ra is fel ’s alá tolongott az utczákon. Tíz órakor már 
a’ cortes-palota kapujit ostromolták azok, kik
nek szerencséjök vala az elnöktől belépti jegyet 
kapni. Tíz és fél órakor nyittattak-meg a’ karzatok, 
’s férfiak asszonyok egymást törve igyekeztek ülést 
kapni. A’ királyné még négy óra múlva érkezett- 
meg, ’s ez idő igen hamar lefolyt, a’ kíváncsiság
ból ’s tetszéskedésből összesereglet asszonyi kecsek 
szemlélgetésévei. Tizenkét órakor lassanként tere- 
mökbe gyülekeztek az ünncpies öltözetű követek ; 
később egymásután megjelentek a’ diplomatái kar 
tagjai is csillogó formaruhákban; végre 2 órakor 
hirdetők a’ rég várt ágyudurrogások 0  Felségük 
kiindultát a’ palotából. A’ katonaság és nemzeti őr
ség szokás szerint sort állott a’ k. palotától fogva a’ 
cortes palotájáig. A’ regens királyné, lányával t a 
bellával pompás nyolcz lovu kocsin ü lt, ’s har
sány örömrivajjal fogadtatott. D. Francisco de 
Paula infant hitvesével egy más kocsin ment előre. 
Ő) Felségüknek a’ corteshez érkeztét új ágyudurro
gások jelentvén, küldöttség sietett elfogadásukra 
és a’ cortesbe vezetésökre. O Felségök beléptekor, 
a’ jelenlevők mindaddig állottak, míg a’ regens 
királyné a’ thrónra nem ült lánya mellé. A’ két ki- 
rálnyé látása minden érző szívet megrázott. Egy 
ártatlan árva gyermek megjelenése, kinek gyönge 
kezébe az atyai önkény egy nehéz királyi pálczát 
ad o tt, béke zálogának látszik lenni, holott a’ két 
párt éppen e’ gyermek létezése miatt marczongolja 
Spanyolországot, ’s ezzel menti a’ szörnyűségeket, 
mellyekben egyik másikat felülmúlja. Az anya 
királyné szépségének fénye ’s szemeiből sugárzó 
öröme, a’ hidegvérű szemlélőben szinte elnyomja 
a’ gondolatot, miként Ferdinand özvegye itt azért 
jelen-meg, hogy lányára a’ Ferdinand által hagyott 
hatalom utolsó romjait a’ nemzet képviselőji által 
teendő esküvel incntse-meg. És kik ezen nemzeti 
képviselők ? Hasztalan keresem Spanyolország !eg- 
nemesb házainak ivadékit, kik éltök ’s jószáguk 
koczkáztatásával gyámolították Isabella th rón ját, 
hasztalan a’ spanyol egyház fő jeit, a’ statusférfiakat, 
szónokokat, kik Isabella ügyéért áldoztak, ’s a’ 
generálokat, kik vérüket ontották; csak Carderót 
látom , a’ postaházi hőst, ’s csodálom, hogy Gar
cia , a’ la granjai hős, mellette nem ül. Balról a’ 
tlirón alsó lépcsőjén ül I). Francisco infant; a’ thrón 
megett ’s körülte állanak a’ főudvari tisztek és sta-

tusministerek. De a’ legfontosb személy, Spanyol- 
ország valódi k irálya, D. Augustin Arguelles, a1 
cortes elnöke, jobbról a’ thrón lépcsőjén foglal he
lyet , ’s mellette a’ cortes titoknokai ülnek. Neki 
szánta a’ sors a’ diadalmat, hogy özvegyét azon 
fejedelemnek, ki ő t ,  mint felségbántót, halálra 
ítélte, megeskesse egy alkotványra, mellynck ké
szítésében ő az első szerepet játszá. A’ királyi öz
vegytől három év előtt kegyelmet nyert szökevény 
most törvényt szabott a’ fejedelemné elibe, ’s az 
egész népfelség arczvonalaiban feküdt, midőn a1 
titoknokokkal a’ regens királynéhoz közeledett, ’s 
vele az evangéliumra letétette az esküt. O Felsége 
ezután leült, ’s az elnök az ő kezeibe tévé, a’ leg- 
idősb titoknok által felolvasott forma szerint, emez 
esküt: „Esküszöl-e a rra , hogy a’ mostani alkotvá- 
nyi cortes által készített ’s megerősített alkotványát 
a’ spanyol monarchiának, megtartod ’s megtarta
tod? Hűséget ’s engedelmességet esküszöl-e Spa
nyolország törvényes királynéjának, II. Isabellá- 
nak?“ „Erre esküszöm“ mondá az elnök, a’ ki
rályné pedig így szólt: „H a így cselekszel, az Is
ten jutalmazzon-meg érte, különben ő vonjon szám
adásra!“  Hasonló, ’s az elnök által olvasott for
ma szerint esküdtek-meg a’ követek is. Végre a’ 
regensné beszédet tartván, 4 órakor visszatértek a’ 
palotába. Az ayuntamiento 5 órakor indult-ki, a’ 
constitutiót kihirdetendő. Először a’ városháztól a’ 
palotához m ent, hangászkarral, hadseregi ’s nem
zeti őrségi tisztekkel, törvényszéki személyekkel, 
a’ főpapsággal és más tisztviselőkkel; ezeket köve
té a’ gefe politico, egy csapat alabárdossal, és az 
ayuntamiento gálában. Az új constitutiót kétherold 
vitte tányéron; utánna az első alcalde, egy regi- 
d o r , egy syndicus és négy czímerkirály. A’ mene
tet a’ nemzeti őrségnek egy zászlóallya rekeszté-be. 
A’ palota előtt felemelt helyről egy czímerkirály 
olvasá-el a’ constitutiót, ezután az alkotványi pia- 
ezon az ayuntamientónak egyik titoknoka, har
madszor pedig a’ cortes palotája előtt olvasták-fel. 
Ezen ünnepély még holnap ’s holnapután is foly- 
ta tik ; az erkélyeket nappal szőnyegek ékesítik , 
éjjel kivilágítatik a’ város, ’s az alkotványi pia- 
ezon nyilvános tánezok történnek.

Miután regens királyné 0  Felsége a’ jun. 18ki 
ülésben megesküdt az új constitutióra, illy formán 
szólott a’ corteshez: Követ urak ! Be van végezve 
a’ m unka, mellyet a’ nemzet bizodalma bízott az 
u rak ra , ’s a’ spanyolok végre kilépnek a’ bizonyta
lan és kínos helyzetből, mellyben lenni szokott 
mindegyik nemzet, midőn a’ régi politikai rend
szerből új rendszerbe akar átmenni. Ezen átmene
tei mindig bajos és veszélyes , ’s nálunk különösen 
az volt. Ellenségeink, azt vélvén, hogy az urak
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Hem lesznek képesek legyőzni a’ terhes akadályo
kat , már diadalmat zengtek , ’s a’ tarsasag felbom
lását hirdették; de oktalan reményeik füstként 
enyésztek-el a' spanyol nép igaz lelküsege es az 
urak szilárdsága ’s bölcsessége előtt. A cadixi con- 
stitutio reform ához fogván az urak, sem a' k i
kiváltság szellemének igén) lő sugallatn a , sem a ve
szélyes népszer őség csábításaira nem hallgattak. Meg- 
erősiték a' királyi hatalmat, jogot adván neki a’ 
törvények jóváhagyására és a’ cortes összehívására 
’s eloszlatására, egyebekben teljes szabadságot hagy- 
ván a’ végrehajtó hatalomnak. A’ törvényhozó test 
tanácskozásinak, az által hogy azt két kamarára osz
tók, méltóságosb charaktert ’s nag) óbb bátorságot 
adtak. A’ választástörvény által pedig lehető befolyást 
engedtek a’ közvélemény nek a’ törvényhozók vá
lasztására , egyszersmind a’ nemzet érdekeinek s 
szükségeinek előadására a’ szószéken legtágasb tért 
nyitván. Az ülés megnyitásakor mondtam , hogy 
mint királyné semmit sem javaslok, semmit sem 
tanácsiok az uraknak, mint anya semmit sem kí
vánok tőlük, mert nagylelkűségük ’s bölcsességükbe 
bízván, mindent az uraktól vártam. Az urak nagy 
lelkiisége felülmúlta legmerészebb reményimet, s 
teljesítette kivánságimat. Akaratom az volt, hogy 
a’ constitutio reformja egyedül a* nemzet akaratjának 
pecsétjét viselje. Ennél fogva kormányom vissza- 
tartóztatá magát az urak tanácskozásabeli részvétel
től , ’s csak felvilágosítás végett szólott, mikor a’ 
környületek kívánták. Azonban néha illőnek lát
tam ministereim által kinyilatkoztatni, hogy én az 
uralt határozataiban megegyezem, mit most is 
örömmel ismétlek. I t t , az urak között, Isten és 
emberek elő tt, vallom ism ét, hogy a’ politikai in- 
tézvényeket, mellyekre fenséges lányom nevében’s 
jelenlétében, k i ,  reméltem, érzelmimtől soha 
sem fog eltávozni, megesküdtem, önként jóváha
gyom , szabadon és másolhatlanul elfogadom. Spa
nyolország gyönge ko.ru király néjának ez ünnepé
lyes tetten meg kellett jelennie ; fejlődni kezd már 
az ő értelme, ’s iily nemes és nagy nénid látvány 
élénk benyomást teend az ő gyöngéd képzelő ere
jé re , ártatlansága ’s természetszerű kelleme pedig 
a’ mi eskünknek talán nagyobb erőt ’s új érdeket 
kölcsönzend. I tt , a’ nemzeti képviselőségnek e’ 
szent falai között van lány om , a spanyol igazlel- 
küség védelme alatt, mintha a’ nép között, ősei
nek a’ régi király oknak paizsán volna felemelve. 
E ’ naptól fogva hadd szokjék az urak között élni, 
tanácskozásaikat hallani, a’ szükség érzetétől meg
hatva szerencséjüket előmozdítani, és lelkének min

den erejét arra fordítani. Ó a’ spanyolok kívánsá
gát meghallgató égtől ajándékozott örökös; a’ sza
badság fogadott lánya, nevelve annak védő törvé
ny ei árnyékában. Ezeket tisztelni legelső érzete , 
teljesíteni legfőbb kötelessége, védelmezni állandó 
kívánsága legyen mindenkor! Végre, követ urak 
nagy lelkiisége ’s bölcsessége nem csak a’ constitu
tio eránti határozatokban, hanem mindenben ki
tűn t, miről tőlük tanács kére te tt, ’s kormányom 
e’ fáradatlan gyómolífásáért ezennel élénk köszöne
tét nyilvánítok. Helyzetünk igen bajos, de mig a’ 
cortes és korona között fenáll az egyetértés, addig 
sem a’ felizgatott szenvedélyek, sem a' hitszegő 
szöv ev ények, sem a’ vélemény ek ’s érdekek ellen
kezése, sőt a’ sors viszálya sem tehet ellenünk sem
mit is, és a’ Mindenható segedelmével meg fog 
mentetni a’ szabad Spany olország.

A’ Gaceta jun. 20kán k. v égzetet közöl, mi
ként azon személy e k , kik az 1812ki constitutióra 
megesküdni nem akarván, hivatalaiktól ’s diszje- 
leLktől m egfosztalak, azokat visszakapják, ha az 
új constitutióra megesküsznek.

* Franczia lapok carlista tudósítást közlenek egy' 
Solsonánál Sanz ’s Sopelana és Meer báró között 
történt csatáról. E ’ tudósítás megvallja, hogyra’ car- 
listák visszavonultak ugyan, de legszebb rendel, 
’s veszteségek csak 250re megyen. A’ carl isták ré
széről elesett Plessen báró, elébb hurkus k. pat
tantyús hadnagy, most pedig D. Carlos szolgálatá
ban pattanty ús kapitány.

A’ Moniteur Perpignanból ’s Narbonneból jun. 
26 és 27ki telegraphi üzeneteket közöl. [D. Carlos 
jun. 21 kén Suriában hált, Cardona és ManresakÖ- 
zött. Meer báró Cerverából 20kán indult-meg sere
gével ígualada és Calaf felé. Eroles 2 őkén Sco de 
Urge! v idéken állott 1200 emberrel. Osorio Puyr- 
cerdában van.

Bayonnei jun. 20ki levél csatát említ Manresa 
vidékén, de sem napját sem következmény ét nem 
közli. Valamint a’ carlisták úgy a’ christinók is 
szűkít látják az eleségnek, ’s ez gátolja a’ hadsereg 
mozgását. A’ pénzszállítmány Madridból megérke
zett 8arágóssá!)a, a’ nélkül hogy- Cabrera által há- 
borgattatott v olna. Az új angol sereg igen lassan 
gyűl-össze, ’s a’ spany olok örömest is lemondaná
nak róla, ha az angol sereg jelenléte kezesség nem 
volna a’ britt tengeri sereg segédmunkáíatiért. Mi
után D. Carlos Cataloniába vette magát, tetemes 
angol tengeri erő fog az ottani partoknál szállongni, 
mcily v égre a’ Tajóban álló hajóseregnek egy része 
v an kirendelve.

Kiadja K u lts á r  A. — Szerkezted G a lv á c sy . Züldkertutcza 4 9 8  az.
Nyomtatja T r  a t  t  t ie r  - K á r o l y i  Urak’ 6 1 2  szám alatt.
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T U D Ó S Í T Á S O K .
5.  szám. P e s t e n  szombaton Szent-Jakabltó’ lükén 1 8 3 7 .
Magyarország cs Erdély (megtisztelések ; kinevezés; I). Shia folyamodása a’ hídépítési országos Küldöttséghez; Nádorunk’ utazása; 
halálozások; ’sat.) Ausztria (Hofeft emlékünnepe.) Nagyhritannia, (parlamenti illések; Wellington hg. figyelemre méltó nyilatkozása; 
Westminstert gyűlés; udv. dámák; Feel irata Taimvorth választóihoz; hírek a’ királyné házasságáról; ’sat.) Fraucziaország (kamarai 
Ülésak : almiért hírek; Rigny gral’ pere ’s feloldoztatása ; a’ királyi család a’ dalszínházban; ’sat.p Olaszország..Fortugallia. Németor

szág. Spanyolország fhadi tudósítások ; cortes ülések ; D. Carlos átmegy az Ebróu; ’sat.) Amerika.

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

ó  cs. kir. FelségÖk folyó julius’ 8dikán kí
vánt egészségben Salzburgba érkeztek.

Ó cs. k. Fensége, József főherczeg, Magyar- 
ország’ Nádora f. jul. lsőjén kíséretével együtt 
Frankfurtba érkezett; hol Ő Fensége a’ „római 
császárhoz“ czíinzett fogadóban hált, más nap’ 
reggelén pedig útját Bad-Emsbe folytató..

Ő cs. kir. Felsége máj. 27dikéről mélt. Ká
rász Miklós hétszemélyes táblai közbíró urat a’ m. 
k. Sz. István-rend’ kis keresztjével díszesíteni ke
gyelmesen méltóztatotti.

Ó cs. k. Felsége jun„ 27d. legfensőbb J hatá
rozatában nyugalomra lépő fő hadi biztos és erdé
lyi főhadi kormányszéki előadó Glumatz Joakiin 
György urat sok évi hív szolgálatinak tekinteté
ből az ausztriai császári Leopold-rend kiskereszt- 
jével, díjfizetés nélkül, jutalmazni kegyelmesen 
méltóztatott.

A’ nagyin, m. k. Helytartótanács a’ kcblebeli 
alapítványi számvevőségnél megüresüít járulnoki 
tisztségre Veinek József eddigi gyakornokot ne
vezte;.

A’ nagym. m. k. udv. Kamara Máramarosi k.. 
kam. orvosi hivatalra Felsőbányái orvos Huliman 
Pált? Husztra pedig. kam. tiszttartóvá Tokajban 
volt kasznár Zalu»ray Mártont nevezte.

N. Szeben  július 4kén. Ezen július Is An ap
ján tartatott lOdik országos ülésen hamdikszor , 
július 3kán tartatott 41dik országos ülésen hetedik- 
szer , Julius 4-kén tartatott 42dik országos ülésen 
végtére nyolczadikszor tevék választásokat a’ nemes 
ország Itendei a’ főkorinányszéki hivatalok bétől- 
tásére, a’ mikor is mind ar négy bévett vallásokból 
szózati többséggel hármas számba következendő 
személyek incntek-bé-, még pedig hatodik válasz- 
tás rendin: a’ r„ catholica vallás részéről: Hor
váth István; Barcsai János; gr. Béldi Fc- 
rencz kir. hivatalos urak. A1 Reformata vallás ré
széről: b. K em ény Ferencz Kolozs vmegyei; 
Ugrón István Udvarhelyszéki- követ urak; gr. 
I) egenfel d Otto úr. A’ lutherara vallás részéről ; 
Salinen Ferencz kormányszék! titoknok úr;

Második Félesxtendo*

Artz Sámuel exactor, rat. consultorúr; ést. Lö v.v 
János Szerdahelyszéki követ úr. Az unitaria val
lás részéről: Szentivá.nyi Dániel; M aiircr 
Károly kódtáblái rendes bírák; P álfi Élek udvar
helyszéki alkir. biró úr. •— A’ r. catholica vallás 
részéről: Bo r n e in i ss z a János; gr. N em e s Jár 
nos? gr. Kemény József kir. hivatalos urak. A 
reformata vallás részéről: idősb Mara József úr; 
b. K em ény Domokos kir. hivatalos úr; és 
b. B ánffi László Kraszna várm. követ úr. A’ lu- 
therana vallás részéről: ifjabb báró B r u c k e n t h a 1 
József udvari titoknok úr; Müller Fridrich udv 
concipista úr? t,. M eiszter Sámuel Szászsebes
széki követ úr. Az unitaria vallás részéről: Ai:- 
gusztinovics Pál úr; migos Sala Sámuel itélő- 
mester úr; Maurer Károly kir, táblai rend;* 
bíró úr. A’ nyolezadik választás rendin : A’ r. 
catholica vallás részéről: Horváth István; Cse
rei. Farkas; Barcsai János kir. hivatalos urak. 
A’ reformata vallás részéró!: báró Kemény Fe
rencz/, LJgron István követ urak; gr. D eger- 
fe ld  Otto úr. A’ lutherana válás részéről: t. B u - 
d ersfe ld  Fridrich Mcdgyeszékikövet úr; Sach
sen heim Mihály provinciális gener. perceptorúr; 
t. A lb rich sfel d János Brassó vidéki követ úr. 
Az unitaria vallás részéről: D aniel Elek F. Fejér 
vmegyci főispán úr; Sala Mihály; Bartha Ist
ván főkormán) i titoknok urak. Mind’ ezek szerént 
a’ főkormányi tanácsosi hivatalokra kivántató vá- 
lasztás végbe menvén, a’ holnap u. m. július őkén 
tartandó országos ülés tárgyául, országos elnök ő 
excja által, a' kir. táblai elnöki (Tabulae praesed) 
lívatal betöltésire teendő választás túzetett-ki.

Következő azon., általunk már említett folya
modás,. mellyet báró Sina György a: híd építed 
dildöttséghez intézett: Fens, cs, k. főhg orsz. nádo
ra’s főmlgu országos küldöttség! A’ legközelebbi or
szággyűlésen hozott 25ik törv. czikkclynek és an
nak folytában munkálkodó kisebb küldöttség elnök
sége által Buda ’s Pest közt. építendő áUó-hid iránt 
közlött felszó1 itásnak következésében én alolirt el
határozván magamat er inerényt egy velem szövet
kezendő társasággal egyetemben elvállalni, szeren
csém van e’ tárgybani nézeteimet ’s azokon, alapit^
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ló éloíeges javaslatimat cs. kir. fenséged ’s a’ fő
in! tsgn országos küldöttségnek következőleg adnom 
elő: ^Érett megfontolás és bővebb adatok szerzése 
lilán meggyőződtem, bogy Buda ’s Pest két test
vér várospartjai’ összekapcsoltatásának sem tech
nikai , sem pénzbeli tekintetben lehetetlenség nem 
áll útjában, de egyszersmind annak létesítése olly 
rendkívüli nehézségekkel ’s oily nagy pénz-koczkáz- 
tatással van egybekötve, hogy ezek mind a’ főország- 
igazgatás, mind mások részérül is, kiket a’ vállolat’ 
leőmozdítása illet, vagy kik az által különösen érde
kel vék, hasonlókép rendkívüli kedvezéseket tesznek 
fe l, mellyek’ reményhetése nélkül senki illy tetemes 
és költséges vállalatba okosan nem bocsátkozhat
nék. Meggyőződésem szerint a’ közlekedési eszköz 
létesíthetése, szoros megítélése ’s megállapításához, 
továbbá annak minémü ’s millyenségének, vala
mint nem különben Felállítása helyének meghatá
rozásához tartozó élőmunkák’ tételét ’s vezérlését, 
úgy szinte maga a’ fő munka végrehajtásának tech
nikai részét is egyedíil olly műértőkre kell bízni, 
kiknek alkalmuk volt elméleti isméreteiket gyakor
latban is helyeseknek mutatniok, és kik á’ vizé- 
pitészet körében valami tökéletesen sikerültet már 
valósággal létre is hoztak. Ama’ körülménynél fog
va azonban, mi szerint illy művészek csupán An
go l, Francziaország, vagy Amerikában lelhetők, 
’s illyeseket Magyarországba utazásra, itt az előké
születek’ tétele végett hosszabb ideig tartózkodásra, 
's annak idejében magának a’ munkának vezérlésére 
egyedül nagy jutalmak’ biztosítása indíthatna: Ez 
iránt, valamint a’ megkívántaié költségekre nézve is 
bővebb részleteket; ha bár csak közelítőleg is szol
gáltatnom, úgy nem különben a’ megbízandó tech
nikust névszerint kijelelnem mind addig lehetetlen, 
fens, főiig ’s főmlgu orsz. küldöttség, míg némi 
biztossággal nem számolhatok a rra , hogy én mások 
felett elsőséget nyerhetni és cs. k. fenséged ’s a’ 
felhatalmazott orsz. küldöttséggel az ügy’ velejére 
nézve törvényes egyezségre juthatni fogok. Innen 
azonban előleges egyezkedés szüksége tetszik-ki, 
’s azért bátorkodom csász. kir. fenségednek ’s a’ 
főmlsgu orsz. küldöttségnek ezennel némelly álta
lános pontokat hozni javaslatba, mellycket előbb 
megállapítatni kívánnék, hogy sem a’ fellendített 
előnyomozások ’s előkészületekbe bocsátkozni, ’s 
az egész munka’ részletét cs. k. fens, ’s főmlsgu 
orsz. küldöttségnek előterjeszteni fognám; ugyan
is lö r  Ígérem, hogy én Buda és Pest városai közt 
a meghívandó illető hozzá értők által kinyomozan
dó ’s tartósnak és megfelelőnek kijelentendő mód 
’s minőség szerint a’ két testvér város bel) beli ér
dekeit szintúgy, mint a’ kereskedés’ kivánátait te
kintetbe véve, állandó közlekedést fogok létesítői.

2or Kötelezem magamat Buda ’s Pest városainak 
illendő, a’ méltány elvei szerint, ’s a’ helybeli vi* 
szonyok’ tekintetbe vétele mellett kitudandó ’s meg
állapítandó kármentesítést adni. 3. Buda ’s Pest vá
rosainak minden rendkívüli vizáradás - veszélytől 
biztosítása végett a’ két városhoz tartozó Duna- 
partokat czélirányos töltésekkel óvandom. 4. Kö
telezem magamat a’ megszabandó kiváltsági évek’ 
elfoíyta után a’ felállítandó közlekedési eszközt leg
jobb állapotban általadni; azon ideig pedig általam 
benyújtandó jegyzék szerint egy tartalék-pcnz-ala- 
pot, a’ főország igazgatásnak akármikor kimuta- 
tandót, alkotni ’s világosságban ta rtan i, mellynél 
fogva az netaláni nagyobb megrongáltatás’ esetére 
is szakadatlan haszonvehető állapotban tartathas- 
sék. (Vége köv.)

Zágrábban jul. lsőjén meghalt főtiszt. Lo- 
vinchich Ferencz éneklő kanonok, ’s a’ zágrábi 
káptalan’ legidősb tagja életének 83dik, papságá
nak 59d., kanonokságának pedig 29dik évében.— 
Julius’ 3dikán hirtelen kimúlt Jozipovich György 
ú r , a’ turopolyai nemesek’ főbírája, Triestből 
Zágráb felé kezdett útja közben, Lajbachban. —  
Jun. 22dikén mellvizi betegségben hnnyt-el báró 
Bedekovich János cs. k. kamarás ’s alezredes Karls
bad ba kezdett útjában.

Pesten julius’ Ild ikén  örök életre szenderüh 
néhai Kesselőkői Majthényi Imre cs. k. kamarás’ 
özvegyének kisapponyi Bartakovies Marianna csil
lagkeresztes - dámának egyetlen leánya A d r ia n a ,  
mirigyes tüdő vészben, viruló életszakának 16dik 
évében. Hamvadó tetemei Solmár helységben a’ 
nemzetségi sírboltba f. hónak 1 idikén takarítat- 
tak-el. A’ könyiik árjába merült anyának fájd al
ma annyival siralmas!), minthogy nem rég egyet
len fiától is megfosztatván, most már férj ’s mag
zatok nélkül árván kesergi életének letűnt öröm eit

Folyó hó 12d. napján Pesten hosszasb ideig tar
tott májsorvadásban húnyt-el Petrózai T r a t t n e r  
M á r ia  asszony tek. Károlyi István hites ügy
véd’, egy kir. privil. könyv nyomtató-intézet’ melly- 
ben nemzeti újságunk’ is nyom atik , birtokosa’ ’s 
szabad kir. Pest v álasztott polgárának szeretett hit
vese , életének 36dik esztendejében. A’ bánatos 
szív ü férjen kívül Sidonia, Lajos, Sándor és Zsig- 
mond gyenge korú magzatok is fogják siratni az 
erényes nőt ’s a’ jó édesanyát; valamint testvérei 
is gyászos részt vesznek kora elhunytéban. A’ bol
dogoknak hideg tetemei f. hónak I3dikán a’ vá- 
czi út melleti temetőben a’ Trattner-nemzetség sír
boltjába fényes halotti szertartással takaríttattak-el. 
Nyugodjanak békével!

A’ pesti halottak’ lajstroma szerint múlt jun. 
két v égső napján hárman lelték a’ Duna’ vizében
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Halálukat; úgymint Dunaizky Károly, harangön- 
tólegény 20 esztendős; Kósán Antal, egy ácsmes
ternek 17 esztendős fia; és Kutsera Ferencz gya
log ezredbeli őrmester, 36 esztendős.

Ő Excellenciája, az egri É rsek, ’s Patriarcha, 
Felsóeőri Pyrker László János, méltóztatott sa
já t kezével írt dicsérő levelet adni S e y le r  K á
r o ly  lírnak, a’ bécsi cs. kir. dalszínliázbeli han
gásznak (született Budán, a’ hol a ty ja , Seyler Jó
zsef, most az esztergomi széki egyházban hangász- 
kari igazgató egykor ugyan i egens chori volt), ki
nek újabb miséje májusban Egerben az új székes 
egyháznak felszentelésekor, saját igazgatása alatt 
a’ hallgatók köz megelégedése és jóváhagyásával 
adatott. — Seyler Károly ú r, midőn Egerből Bécs- 
be visszaútazott, Esztergomban, hol ez előtt ma
ga is a’ székes egy házi karnál hangász volt, köz hely
ben hagyással n> ilvános hangverseny tad o tt, melly- 
ben a’ hires violonista Balogh ú r , ki most Eszter
gomban lakik, ifjú gróf Schmidegg, Schostal úr (a’ 
székes egyházi hangászkar’ tagja), ifjú Somogyi 
úr és Feigler asszonyság is részt vettek. Seyler K. 
ú r még csak 23 esztendős, ’s tőle a’ muzsikai mű
vekben sokat lehet várni.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  A’ Tudománytár’ 
encyclopaedia! folyóirat’ új folyamának 2dik kötete, 
20 íven,  4 kóm etszettel, megjelent; illy tartalommal: 
L É r t e k e z é s e k .  Népnevelés (Briedl Fidél.) Men- 
oyiségtudományi tételek (Vállas Antal.) Elmélkedés a’ 
polgári büntetésről (Tarezi Lajos.) A’ szanszkrit nyelv’ 
ismerete (Eleső Ensel Sándor.) Törvények’ és szokások’ 
hasonlatossága (Kállay Ferencz ) Villanyosság az élet- 
nmves le'nyekben (Mocsy Mihály.) Okleveles toldalék 
(Luczenbacher János.) — Ezen első , vagyis értekező 
osztályhoz, mellynek két 6zállítványa mindenkor egy 
kötetet teszen , azok számára, kik azt,  ’s a’ literatúrai 
osztályt annak idejében külön akarják köttetni, egy kü
lönös czímlap, valamint e’ kötethez tartozó név és tárgy
mutató is adatott. — I|. L i t e r a t u r a. Az I83ödik 
évi külföldi philosophiai munkák, tudományrendszere- 
aen (Nyiry István.) Criticai vázlatok, a’ külföldi lite
rest ura’ legújabb 's kitünőbb termékeiről. Franczia tudós 
társaság’ ülései, aug. 29 — nov. 21. 1836. A’ göttingi 
tudós társaság’ legújabb jutalomkérdései. Bibliographia. 
Biographia. Magyar tudós társaság’ ülései és hivatalos 
jelentései, martiustól májusig. Literatúrai töredékek. 
— Ara a’ négy kötetből álló esztendei folyamatnak 
nyomt. pap. 4 ft , velenczei veimen 6 ft.; postán 1 ft. 
36 krral drágább. Találtatnak még mind két nemű pél
dányok az első, 2dik és 3dik évi folyamatból Pesten 
Eggenberger József aeademiai könyvárosnál, kihez 
minden egyéb könyváros utasítatik. P est, a’ kis gyűlés
ből , juliua’ 10. 1837.

AUSZTRIA.
S l L e o n h a r d b a n  junius’ 17dikcn Ho

fer, András és vitéz baj társai emlékezetére ün- 
nepies lakoma ad a to tt, Dr. Ennemoser pro- 
fessornak, Hofer fegyvertársának 1 Bonnból örven
detes visszatérte alkalmával.. A’ nevezetes csata óta

28 év folyt-le, ’s a’ vendégek száma is történetből 
28 volt. Énnemoser professor rövid beszédet mon
dott a’ világtörténeti 1809ik évről, midőn a’ lion 
és cs. ház eránti szeretetből, ifjú ’s öreg fegyvert fo
gott , a’ tízszerte számosabb ellenséget háromszor 
kiverte az országból, ’s így a’ tyroliak példát adván 
német rokonaiknak, ezek aztán később végrehaj
tani segíték az általuk elkezdett mívet.

NAGYBRITANNIA.
A’ felső ház jun. 29ki ülését nevezetessé te

vék Wellington hg. nyilatkozásai, miként ó az ir- 
landi tized kérdését eldönteni ’s az ottani szegé
nyekről gondoskodó rendszabályt tenni k ívánna, 
kijelentvén egyszersmind, hogy kész kezet nyúj
tani a’ képviseleti rendszeren alapuló hatóságre
form eránti egyezkedésre, ’s Melbourne lordot, ha 
jövő ülésben illő rendszabályokat javasland, gyá- 
molítani.

Westminster reformegyesülete, jun. 26dikán 
Crawford úr elnöksége alatt tartott ülésében elha
tározd , Evans és Leader uraknak, jövő parlamenti 
választáskor, Westminster részéről leendő gyámolí- 
tását. Ugyyan e’ nap estéjén megjelent Evans és Lea
der úr St. Margareta egyházkerület reformegyesü
letében. Evans úr terjedelmesen szóllott Spanyol- 
országban volt állásáról. A’ polgárháború illy hu
zamos tartását nem D. Carlos hatalmának, hanem 
Madridban a’ pártok vitájának tulajdonítá. Ellen
mondott azon vádnak, hogy S. Sebastianban a’ 
constitutio kikiáltását hátráltatá, holott még akkor 
neki nem volt erre hatalma ; tagadá, hogy a’ kor
bácsolást , minek Eltörlését mindig sürgette a’ par- 
lamentban , katonájin gyakoroltatta volna , sőt in
kább a’ testi büntetéseket ’s több halálos Ítéleteket 
is fogságra vagy kemény munkára változtatott. 
Végül kinyilatkoztatá, hogy Leader úrral együtt 
viselni Westminster képét, szerencséjének tartandja. 
Egy választónak pedig azon kérdésére, ha nem 
fogna-e ismét kimenni az országból, feleié, hogy 
itthon m arad , ’s ez iránt adott szavát megtartja. 
Ezután elhatároztaték, hogy jövő választáskor 
Evans és Leader uu. gyámolítassanak.

A’ felső ház jun. 28diki ülésében, Argyll hg. 
mint k. főudvarmester, 0  Felsége válaszát a' háa 
második felírására elolvasván, nehány másod ér
dekű billek elfogadtattak. — Az alsó házban azon 
bili, miként a’ külföld: gabona Angliába szabadon 
bocsáttatnék, de úgyhogy ott lisztté őröltetvén is
mét kivitessék, Chandos marquisnak, a’ földmíve- 
lési érdekek tory védnökének, javaslatára félre
vettetett. Russell 1. a’ papi hivatalok összehalmozá- 
sa irá n t, addig is mig ez a1 jövő ülésben megvitat
n é k , ideig’eni bilit terjesztett-elő, melly felolvas
ta to k

)(
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A* Túlsó ház jiin. 20ki ülésében Durham 1. le
tétié a' pairi esküt ’s elfoglalá helyét; a' gróf jó 
szilién , úgy látszik, semmi változást sem tőn Orosz
országiján tartózkodása. A’ dublini rendőri bili ke
resztülment a" biztosságon, ’s a’ házassági kötések 
javítása eránli bili is harmadszor felolvashatván - el
fogadtatott. Brougham I. kinyilatkoztató, hogy Ilii
vel az ülés végéhez közelgőt, a’ népnevelés és ke
g y e s  alapítványok érán ti bilijét, inelly másodszor 
lenne felolvasandó, jövő ülésre halasztja. „E v fon
tos és sürgető rendszabályt azonban, m onda, nem 
köthetem eléggé a1 lordok szívére. A’ nevelésben 
megelóztettünkmás országok által, mellyeknek fe- 
lényi mód jók sincs az átalános népnevelés elvének ki
vitelére. Francziaország, becsületére legyen mond
va , gyorsan halad-elő e1 pályán. Szászországban, 
meílynek népessége alig van másfél millió , 280 ezer 
gyermek jár oskolába; Burkusországban kezel két 
millió 7—-14 évii gyermek kap rendes oskolai okta
tást. Mi mindig kérkedünk ezen országok feletti 
elsőbbségünket; pedig a’ népoktatásnak ha jóságá
ban nem i s , de kiterjedésében elébb vannak mint 
mi. Nevelési rendszerünk átaljában nem j ó ; sok 
oskola találtatik az országban, de a’ nevelésről csak 
udvariasságból szólhatni; a’ rendszer minden tekin

te tb e n  silány és hijányös.4*
A’ királyné asszonyi udvari karát whig fami- 

liabeli dámákból szerkeszti. Közelebb misz R ice, a’ 
pénzügyi mmister lánya, és misz Ponsonby tiszte
letbeli kisasszony okká neveztettek.

Sir R. Peel jun. 21dikén levelet küldött Tam- 
worth választójihoz. Többek között írja , hogy mi- 
nisterré létékor nyilvánított ’s a’ választók által jó 
váhagyott elveihez hű m aradt, ’s bizodalmuk meg
újítását a’ jövő választáskor is remélli. A’ hatal
mas conservativ párt belső megegyezésével, inkább 
a’ nagy elvek mint párt-érdekek védelmezését tart
ván szem előtt, buzgón gyámolítáa’ gyönge ’s erőt
len korm ányt, midőn az a’ népképviselet rendsze
rében, vagy az alkotványi statusépület súlyarányában 
további változtatásokra ezélzó terveket, ha bár vo
nakodva is, ellenzetté. Egyébiránt pedig ellensze
gült e’ kormánynak, ha rendszabályait a’ külső ’s 
belső politikában, az ország charakterét lealázónak, 
vagy érdekeire nézve ártalmasnak találta. Ezután 
is ezen elvek szerint fog cselekedni.

A’ Cornier egy III. György korában alkotott 
törvényről teszen említést, miként II. György ma- 

• radékai (az idegen famíliákkal házasságra lépett hg- 
asszony ok magzatait kivéve) a’ nagy pecsét alatt 
költ királyi megegy ezés nélkül nem házasodhatnak- 
m eg; de ha a’ 25dik évet túlhaladták, ’s házassá
gi szándékukat a’ titkos tanácsnak bejelentették , 
és a’ parlament egy év alatt ellene nem mondott e’

házasságnak , akkor az egyf év Iefolyta után, k. en
gedetem nélkül is köthetnek házasságot.

Királyaié 0  Felsége, mióta az özvegy király
nét jim. 2Okán Windsorban meglátogatta, ki nem 
lépett palotájából. Jun. 29kén Melbourne, Albe
marle és Durham lordoknak audientiát ad o tt; az 
utolsó másfél óráig volt nálla, ’s azután Sussex 
hghez ment. Az ő kabinetbe lépése majdnem bizo
nyosnak tartatik.

Baudrand generál és Ekhingen hg. kiket a’ 
francziák királya küldött volt Ő Felségének thrón- 
raléptéhez szerencsét kívánni, jun. 29kén Sebastiá- 
ni gr. franczia követtel együtt udvarlottak a’ ki
rálynénál , ki ezután Bussell és Palmerston lordo
kat Togadá-el.

F R A N C Z IA O R SZ Á G .
A’ követkamara jun. 29kén a’ belső ministeri- 

um költségeit vitatta ’s fogadta-el. Jaubert úr ab
ban gáncsoskodott, hogyr a’ belső ministeriumnál 
az alstatustitoknoki hivatal eltöröltetett, ’s azt a’ 
többi ministeriumoknál is visszaállítani kívánná. E ’ 
rendszabály t azonban nem tanácsolja a’ jelen minis
tereknek , hanem majd utódjaiknak. A’ 4. fejezet
nél , mellyben a’ főrendőrség titkos és rendes köl
tségeire 1 millió 265 ezer frank tétetik , Glais-Bi- 
zoin úr mondá, hogyr az országgali megbékülésnek 
legnagyobb útja a’ választásreform; a’ kamarát is 
eloszlatni k iváná, az ország és ministerium érdeke
é rt, mert a’ kamara megújítása és a’ fizetéses tiszt
viselők egy részének eltávolítása legbizony osabban 
elhárítja a’ bajt, melly a’ statust fenyegeti. A’ bel
ső ministerium tetemes kiadásai között előjő 200 
ezer fr. történeti emlékek fentartására, 400 ezer fr, 
rémekmívekre ’s köz épületek díszesítésére , 420 
ezer fr. művészek és dráma-irók gy ámolítására,
1,163,000 a’ k. színház segéllésére. Auguis úr 631 
ezer fr. sokalla a’ dalszínházra, meílynek jövedel
mei haladják szükségeit, mégis, ellenében az em
bereket sujtolóny omorúságnak, kincseket pazérla- 
nak egy színházra, hol csak tánczolnak és daliá
nak. Montalivet úr viszonzá, hogyr a’ víg dalszín
ház a’ társasági szükségeknek első sorában áll. A’ 
régiek isteneik közé számlálták a’ tánezot és musi- 
kát (kaczaj.) Auguis ú r: „Imádja őket az ú r ,  ha 
akarja, de illyr tetemesen csak ne fizesse!44 (kaczaj.) 
Ez ülésben a’ kamara saját költségei is megszavaz
ta ttak , ’s öszvesen 677,100 fra mennek.

Jun. 28kán a’ kereskedési minister jelenté a’ 
kam arának, hogy Nápolban a’ franczia kereske
désre háramló kár elhárítása iránt alkudozás foly'. 
Továbbá a’ földművelés előhaladásának bizonysá
gául em líté, hogyr a’ földmívelési társaságok száma 
1834 óta 17ről 120ra szaporodott.
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A’ Revue de Paris szerint a’ híresztelt összees- 
vüvés, melly a’ városháznál adott bálkor vala kiü
lendő , csak egy részeg házmázolóból állott, ki a’ 
felszolgáló katonák ’s tisztek közül nehányat pálin
kával kinalván-meg, ekkor a’ király ellen sértő 
szavakat mondott, miért azonnal elfogatott, ’s 
mind az ó, mind ismerősei házaik megmotóztat- 
ván, nehány csomó töltés találtatott bennök.

Algírból írják , hogy Damrémont főkormány
zó , az ellenkedések megszűntével Buffarikból visz- 
szatért Algírba. Perregaux generál Buffarikban költ 
napi parancsa különösen dicséri a’ franczia kato
nákat a’ háború utolsó napjaiban , kivált a’ karessák 
makacsul védelmezett erdejének bevételekor kitün
tetett vitézségükért. Constantinei tudósítások sze
rint Achmed bey nem távozott-el e’ városból, ’s 
vidéke csendes. Az Abd-el-Kaderrel kötött egyes- 
ség jóváhagyása után Blida, Koleah és más váro
sok franczia őrseregeket kapnak. A’ Temps Oran- 
ból egy szemtanútól jun. 14ki környületes levelet 
közöl a’ béke-alkudozásról Abd-el-Kaderrel. E ’ le
velező az Abd-el-Kaderrel kötött békét legjótéko
nyabb esetnek vallja, melly által nehány tiszt elő
léptetése gátoltatik ugyan, de a’ katonák vére .’s 
költség kiméitetik, és Órán tartomány birtoka biz- 
tosítatik. Abd-el-Kaderrel eleinte Ben-Durand nevű 
zsidó által folyt az alkudozás, később pedig egy 
tlemeseni Amadi-Ben-Sekal nevű mór ajánlkozása 
fogadtatott-el, ’s tulajdonképen e’ környilletnek 
köszönhetni az egyezést. Amadi titkon levelezett 
Abd-el-Kaderrel, mit nem mindegyik tiszt tud
ván , egy levelének kézre kerülése után elfogatott, 
mint kém. Szabadon bocsátatván, személyesen ment 
Abd-el-Kaderhez, ki így nyilatkozók: „Most hal
lom először e’nyelvet. Durand zsidó nekem semmi 
illyesről nem szóllott. A’ franczia generál, látom , 
meg akarja szabadítani az országot a’ háború kelle
metlenségeitől. Én szinte nemes szívű akarok len
n i, mint ő; mond-meg nek i, tegye-fel az egyezé- 
si javaslatot, én meghatalmazottakat küldendek, 
’s ha lehet, járulni fogok hozzá megegyezésemmel.1:4 
A’ meghatalmazottak eljövének, ’s a’ béke alapjai
ról értekeztek. A’ franczia követ megvivén az 
egyezést, Abd-el-Kader először is átadá az ulemák- 
nak, kik cgyezőleg nyilatkoztaták, hogy semmi 
sincs benne, mi a’ koránnal ellenkeznék. Ezután 
összegyűjtő a’ törzsökök főjeit, ’s rájok bizá az el
fogadás meghatározását. A’ fők némelly czikkelyek 
megváltoztatását sürgették a’ franczia követtől, ki 
erre nem hajlott, ’s miután kinyilatkoztatá, hogy 
ha egyezés nélkül tér-vissza, a’ háború ismét el
kezdetik, Abd-el-Kader aláírva adá kezébe az egye
zést, ’s a’ kéréssel bocsátá-el, mondaná-meg a’ ge
nerálnak, hogy bizodalmát egészen a’ francziák

egyenesszivüségébe helyezi, ’s óhajtja, hogy zsi* 
dót többé ne válasszon alkudozónak. A’ táboron ke
resztül mindenütt kérdezősködtek a’ követtől, ’s 
kezénél lenni mondván az Abd-el-Kader által alá
írt egyezést, harsány örömre fakadtak mindnyá
jan. Más nap történt Bugeaud generál és Abd-el- 
Kader között a’ sokszor emlegetett beszélgetés. H ír
nökök többszöri küldözgetése után a’franczia gene
rál végre tiszti karával elibe lovaglott az em irnek, 
ki tábora homlokától ötvened magával lovaglott- 
elő, ’s lova mintegy 30 lépésnyire csudálatra mél
tó ügyességgel tánczolt hátulsó lábain. Abd-el-Ka
der nem valami nagy tekintetű férfi; szakálla bar
na ’s r itk a , szemei élénkek; fegyver nem volt ve
le. A’ tisztes franczia generál ősz feje, rövid és 
szilárd beszéde mély benyomást t.őn, ’s merész szem- 
közt-jövetele látható bámulást ébresztett. Te vagy 
Abd-el-Kader í Én vagyok! Leszállottak lovaikról, 
kezet szorítottak, ’s a’ beszélgetés csak 20 perczig 
tartott. Az emir szőnyeget teríttetett-Ie ’s azon ül
tek. Abd-el-Kader beszéd közben soha sem nyitot- 
ta-fel szemeit. Először a’ generál állt-fel, ’s kezét 
nyújtván az emirnek, őt gyorsan felemelő, min 
Abd-el-Kader szemlátomást zavarba jött*  ’s lovára 
ülvén, m ondá, majd meglátják , hogy az ő szándé
ka őszinte; az ország békességét egész a’ pusztáig 
’s Maroccóig visszaállítandja, ’s már hallatszik is , 
hogy Angad törzsök ellen, a’ pusztába, seregcsapa
tot küldött. Az arabok szintúgy kívánják a’ békét, 
mint a’ francziák, mert a’ háború tönkre teszi az 
országot. Abd-el-Kader egyeneslelkü férfiként vise
li magát, ’s jelenté, hogy az Algírnál elfogott fran
cziák közül sok van kezében , és azokat a’ jóváha
gyás után ki fogja adni. A’ Marseilleből visszatért 
arabok igen kedvező véleményt terjesztettek-el 
Francziaországról, ’s azt lelkesedve rajzolták-le.

Dudevant asszony, a’ Sand György név alatt 
ismeretes könyviróné Parisban, (mint a’ Figaro 
beszéli) férfi névéért felszóllítatott a’ nemzeti őrség 
közé állásra, ’s e’parancsnak nem engedelmesked
vén, 12 órai börtönre Ítéltetett. Később világos
ságra jö tt a’ dolog.

A’ megyei tanácsosok választása, mond a* Mo
niteur, igen jól ütött-ki, ’s az oppositio csak ke
vés helyen választathatá-el jelelt jeit, de ezeknek is, 
vagyonuk ’s társasági magasb állásuknál fogva, ér
dekükben áll a’ rend fentartása. A’ mérsékleti, meg- 
gondoltság és állandóság fogalmai 1835 óta szemlá
tomást gyarapodtak.

Jun. 30ka estéjén a’ k irá ly , királyné ’s egész 
királyi família megjelent a’ nagy dalszínházban. 
Minthogy a’ király négy év óta köz színházakba 
nem já r t , igen örvendett a’ nép e’ szerencsés jelén 
az indulatok lecsilapodtának, ’s Ő Felségüket bűz-
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gal mas kiáltozással fogadta. Később a’ koronáiig, 
koronahgné és Mecklenburg nagyhgné is a’ páholy
ba lépvén , a’ közönség sokszorosan hangoztatá az : 
éljen Orleans hg.! kiáltozást. Midőn a’ k. família a’ 
negyedik felvonás után eltávozott*, mély tiszte
lettel ’s ismételt éljen kiáltással állott-fel az egész 
gyülekezet. Mólé gr. minister! elnök is a ' k. pá
holyban volt.

Orleans hgné jun. 30kán, férjével ’s Mecklen
burg hgnével, meglátogatta a’ luxembourgi palotát, 
múzeumot és kertet. Decazes hg. a’ museumban 
több művészeket, az ott felállított rajzolatok festő- 
j i t ,  bemutatott. A’ hgasszony megnézte a’ kápol
nát és az arany könyv szobáját is, hol a’ pairka- 
mara irományai tartatnak. A1 nagykanczellár itt 
megmutatá neki házassági kötését minden aláírá
sokkal.

Damrémot generál alkalmasint lemond Algír 
fokormány zóságáról. Elfogadja-e Abd-el-Kader a’ 
kormány által Bugeaud generál egyezésén tett vál
tozásokat, kétség van felőle, minthogy azok éppen 
a’ felségi jogokat illetik. így p. o. a’ pénzveretés 
joga kitöröltetett, ’s azt is illetlennek találá a’ kor
mány, hogy a’ jöv endőbeli hűbérnök pecsétjét a’ 
király aláírása mellé üsse.

Rigny generál pere, a’ constantinei táborozás
kori viselete irán t, Marseilleben jun. 28kán kezde- 
tett-el a’ hadi törvényszék előtt. E ’ nap csak a’ 
terhelő ’s mentő tanúk vallomásai olvastattak- fe l, 
az utóbbiak között van a’ tisztes Caraman hg. is. 
Legtöbb nyeresége leend e’ perben a’ vádlott ügyé
szének , Dupin Filep ú rnak , ki Parisból elutaztá- 
tól fogv a visszatéréséig naponként 2000 francot 
kap védenczétől. A’ tör vény szék három tábornok
ból , (Colbert gr. elnöksége alatt) egy ezredesből, 
egy őrnagyból és két kapitányból áll. Rigny gene
rálnak Marseilleben, kihallgatásakor jan. 13kán, 
tett nyilatkozása is felolv astatott. A’ generál mond
ja , hogy az utósereg parancsnokságának rá bízása
kor igéré a’ m arsai, hogy az utazást nem fogja si
ettetni , de ezt nem tartá-meg; a’ kifáradt kato
nák eldüledeztek, ’s háromszori jelentés u tán , sze
mélyesen ment a’ marsait felkeresni , Corbin ezre
desre bízv án a’ parancsnokságot. Duvergier ezre
dessel találkozván, panaszlá, hogy kevés elővigyá- 
zattal folytatik az utazás; a’ marsaira nem akad
ván , v isszatértekor nehány főtisztnek élénken szól- 
lott a hadsereg veszélyeiről. A’ marsai, és Bertrand 
úr áltál értesíttetvén, összetalálkozék vele, ’s „m i 
baj?“ kérdezé. „Sem m i, viszonzá Rigny, csak 
hogy sebesen megyünk.“  Más nap napi parancs halí- 
gatasara a’ marsai sátorába men v én , szemére veté 
a’ marsai, hogy ellene ’s előjárói ellen sértőleg szó
lott. „Sokkal magasban állok én , ’s az úr sokkal

kisebb gyerm ek, mintsem mentségre volna szük
ségem. Menjen, tekintsen a’ napi parancsba; ez 
ugyan csípős, megvallom; de igazságot kelle szol
gáltatnom.“  Erre azt ny ilatkoztatá, hogy illy napi 
parancs orgyilkosság. Igazságot k íván t, de nem 
esedezett, ’s a’ marsai által neki tulajdonított lea
lázó szavakat hamisaknak ’s rágalmazóknak vallja. 
A’ marsai tudósításait liijányokkal vádolja; panasz
kodik Üuvivier ezredes ellen, ki őt elárulta, mint
ha a’ hadsereg főparancsnokságára vágy akozott 
volna.

A’ Moniteur illy telegraphi üzenetet hoz: Rig
ny tábornok, kinek pere Marseillebcn jun. 28kán 
kezdődött, a’ jul. Isői ülésben egy ező szózattal fel
mentetett.

Egy algíri levél szerint a’ király jóvá hagyta 
Bugeaud generálnak Abd-el-Kaderrel kötött egye
zését, melly Algírban jun. 23kán hirdetteték-ki. 
Algírban semmivel sem fogadták jobban ezen egy e* 
zést, mint Párisban és a’ közép tenger kikötőji- 
ben, ’s nem egyrebet látnak benne, mint kezdetét 
a’ gyarmat odahagyásának. Lévai ú r , aleppói fran- 
ezia consul, a’ néhai algíri consul öccse , máj. ele
jén Alexandriába érkezett, honnan, mihelyt Me- 
hemed Alival értekezett, visszatérend előbbi helyére.

A’ France szerint Clauzel marsai Spanyolor* 
szágban a’ christino seregek főparancsnokságát át* 
venni szándékozik, mire a’ status főjének akarat* 
já t alkahnasint előre megnyerte. Ezt a’ Constitute 
önnel is állítja. Jun. 30káról pedig azt írják Paris
ból, hogy Clauzel marsai audientián volt a’ k irá g 
nál, ’s a’ christino seregek főparancsnokságát ugyran 
m égnem  vállalta-el, de élénk alkudozások történ
tek , mellyek az elvállalásra vezethetnek. A’ mar
sai feltételeket terjeszt mind a’ spanyol, mind a 
franczia kormányr elibe, ’s egy ik  segédjét Spanyol- 
országba küld i, a’ kormány segédforrásainak és a 
nép érzelmeinek kiíiirkészésére. Campuzano ú r, a’ 
marsallal értekezvén, mindjárt hírnököt küldött 
Madridba.

A’ tengeri minister a’ hajósereg ötödik osztá
lyát két részre különzé, t. i. a frikaira , Lalande el- 
lenadmiral parancsnoksága alatt, melly Afrikában 
a’ franczia hatalom megerősítését fogja eszközleni, 
és levanteira, Gallois ellenadmiral parancsi alatt.

OLASZORSZÁG.
A’ Giornale del Regno déllé due Sicilie átné- 

zetét közli a’ Nápolban I836ban történt statistical 
változásoknak, melly szerint a’ fővárosnak 1836- 
ban 357,283 lakosa vo lt, 1837 jan. Íjén pedig már 
csak 351,719 t. i. 163,963 férfi, és 187,756 nő 
nem ű, és így556-lel kevesebb, mint az előbbi év
ben. 1836ban született 13,593, megholt 19,167,
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köztük 5297 cholerában. Megjegyzésre m éltó, hogy 
a’ múlt évben megholt személyek közül 16 személy 
100 ’s több éveket is élt.

Miksa szász hg. ő kir. magassága, nejével ’s 
Amalia leányával, ki Olaszországban mulatása alatt 
is gazdagítá műveivel a’ német színpadot, jun. 30- 
kán fogott Florenzből Tyrol és Bajorország felé 
Dresdába visszautazni. Yiareggio luccai kis város 
nehány év óta Olaszország legelső tengeri fürdőjé
vé leírni törekszik, ’s minden nyáron szaporodnak 
látogatóji; több idegenek között ott van jelenleg 
Schwarzenberg Felix hg. Mathüde hgasszonny a l; 
M 'asa hg. is oda váratik. Lucca fordőji legbájosab- 
bak ’s legszebbek Olaszországban, ’s már is több 
van bennök 50 angol famíliánál.

Recanati Giacomo Leopardi gr. híres költész 
és politikai könyviró, Nápolban jun. ü k é n ,  40ik 
évében, meghalálozott.

PO R T U  G A L L IA .
Lissabonban, jim. 17ki levél szerint, Joao de 

OHveira úrnak a’ pénzügy i ministeriumról lemon
dását hírlelék. Ficalho hgné, a’ királyné főudvar- 
mesternéje, ’s a’ palotai szövevényeknek fac totu- 
m a , elbocsátatott. Leuchtenberg hg. már szárnyát 
szegte e’ hgnének, de az ő halála után még magosb- 
ra emelkedett.

Lissabonból jim. 17dikén írják , hogy a’ kor
mány a’ sajtó féktelensége ellen törvényt szándé
kozik a’ cortes elibe terjeszteni, ’s az igazságmi- 
nister addig is megparancsolá a’ k. ügy védeknek, 
hogy a’ sajtószabadsággal a’ nép lazítására visszaélő 
hírlapokat törvényes eszközökkel üldözzék.

Franczia lapok lissaboni jun. 17ki tudósításaik 
is valósítják, hogy Ferdinand hg. camarilha-revo- 
lutiót vitt-véghez, az ármányos főudvarmesternét, 
Ficalho hgnét, lányával ’s testvérével Lavradio 
gróffal együtt eltávolítván a’ királyné udvari kará
tól. A’ Ficalho família azt hírleli, hogy önszántá
ból lépett-v issza. —  Háromszáz spany ol carlista , 
k ik  több mint három éve Lissabonban őriztetnek , 
a’ corteshez folyamodott szabiidon bocsáttatása vé
gett, oil) feltétellel, hogy az országból mindnyájan 
kitakarodnak; a’ cortes azonban azt nyilatkoztató, 
hogy föltételeden joga ugyan nincs letartóztatásuk
ra , de ezt kívánatossá teszi az erkölcsi bizonyos
ság, hogy ők különben D. Carloshoz fognának 
menni.

N ÉM ETORSZÁG.
Dr. Schrader Ilildesheiinból jun. 18kán uta- 

zott-el Amerikába, ott természettörténeti tárgyakat 
gyűjtendő, ‘s egy Németországban összeáiiott rész
vényes társaságnak küldendő. Vizsgálatait majd

ny omtatásban is közleni fogja a’ közönséggel.
Schleiz város juh 3dikán majd egészen lán

gok martalékává lön.
Berlini jul. lsői ievéí szerint, hannoveri ki

rályné Ő Felsége jun. 30kán vett tudósítást felsé
ges férjének Hannoverába érkeztéről. A’ hannoveri 
koronahg. Norderney" fördőjébe szándékozik utaz
ni. — Dr. Laube Henrik nevezetes könyviró, 
ki sajtói vétségért nyomozás alatt v o lt, az első bí
róság által egy évi fogságra Ítéltetett; kérésére 
azonban megengedtetik neki, azt egy határszéli 
város fogházában tölteni-el Lipcséhez közel, hol 
ifjú neje famüiájával egy ütt mulatni szándékozik.

Jun. 29kén halálozott-meg Berlinben H irt 
Alajos udvari tanácsnok, ’s a’ tudós vüág előtt is
meretes régiségbuvár, múismerő ’s archäologiai 
köny viró. Számos évekig lakván Berlinben, azon 
bizodalomnál fogva, mellyet terjedelmes ismeretei 
és sok évi tapasztalatai szükségkép ébresztének, 
nagy részt vett a’ k. museum elintézésében, ko
rábbi tanításai által pedig a’ művészek ’s művészet- 
gy akorlók körül nagy" érdemet szerze magának. Agg 
koráig ferunaradt vidor szelleme társaságát barátai
nak kellemessé, ismeretei pedig oktatóvá tették. 
17 59ben született (Donaueschingen mellett Schwab- 
honban) és így 78 évet élt.

Burkusország Posen tartományában, 1815ki 
átvételekor, talált 38 klastrom közül 37 már el
töröltetett, ’s még csak egy apácza klastrom áll
fen Olobokban, melly nek eltörlése iránt is tétetett 
már jav aslat.

Szászország rendéinek második kamarája, jun. 
29ki ülésében, a’ zsidókat eltütá a’ k is , rőfeis 
kereskedéstől, patika, vendéglő, korcsma tartástól, 
pálinka-égetéstől, a’ csere-bere és zsibárosságtól; 
a’ posztókereskedést, ügyrészkedést, nagykereske
dést, marhakereskedést és v áltó foglalatosságokat 
megengedte nekik.

SPA N Y O L O R SZÁ G .
A’ Sentinelle des Pyrénées jun. 27kén jelenti, 

hogyr los Arcosból, Uranga generál parancsi alatt, 
tíz carlista zászlóally" jun. 21kén Lodosába érkezett 
(az Ebro mellé) ’s Espartero generál is mindjárt 
útnak indult, hogyr e’ carlista seregcsapatnak átme- 
nését az Lbiún meggátol ja. Larragában két christi- 
no ezred hátralev ő zsoldja miatt fellázadt, ’s haza 
oszlással fenyegetőzött, ha ki nem fizettetnék. Az 
algíri sereg maradványa Huartéban v árakozik zsold- 
jára, ’s azt megkapván, visszatérem! Franczíaor- 
szágba.

S. Sebastianban, jun. 28ki levél szerint, M’ 
Cabe ezredes párviadalra kelt Herman alezredessel,
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Evans volt titoknokával, ’s őt tetemesen megsebe
sítette.

A’ cortes jun. 22diki ülésében Alvaro úr illy 
tartalmú indítványt fejte-ki: „Felszóllítjuk a’ cen
test annak kinyilatkoztatására , hogy a’ polgárhá
borúra nézve eddig követett rendszerben változást 
kíván a’ status java.“  Alvaro ú rá llítá , hogy az 
enyészet már harmadszor fenyegeti a’ spanyol sza
badságot , mert a’ praetendenst ’s embereit a’ pol 
gárháboru kezdete óta igen lenézték, pedig azok is 
spanyolok és így vitézek. D. Carlos reménysége an
nál nagyobb , minél tovább tart a’ polgárháború, ’s 
mostani terve a’ főváros ellen van irányozva. A’ 
hon tehát közvetlen veszélyben forog, ’s a’ mosta
ni kormányrendszer képes visszahozni az 1823diki 
eseteket (nagy morgás a’ teremben és karzatokon.) 
A’ kormány sikeresebben tartozik védelmezni a’ 
szabadelmüeket, ’s a’ népnek tömegestől fel kell kell- 
ni. A’ ministerium is kívánja ugyan a’ hont meg
szabadítani , de ha e’ czélhoz jutásra elég szilárdsá
got nem érez magában, ügyesb férfiaknak enged
jen helyet. Ezen előadás ellenére azt határozó a’ 
cortes 91 szózattal 18 ellen, hogy az indítványt nem 
veszi fontolóra.

Parisba juh 30kán érkezett sürgöny a’ carlista 
tábor utjának újabb irányáról minden kétséget el
oszlat. I). Carlos Cabrerával egyesül ’s átkel az 
Ébrén. Van der Meer utána megyen, de messze 
maradt tő le, Espartero pedig az Ebro felső vidé
kén sok napi távolságra mozdulatlan áll. E ’ sürgöny 
Perpignanból juh 2kán költ ’s így szól: „D. Car
los folytatja ellenutját, ’s jun. 26kát a'navariakkal 
Anglesolában töltötte Tarrega mellett. Innen Felix 
felé fordult, o tt az Ebrón átkelendő ’s Cabrerával 
egyesülendő. Van der Meer Martorellből jun. 27kén 
indult-ki seregével Igualada felé. Osorio hrigadás 
Bergát eleséggel ismét ellátta ’s juh Íjén visszatért 
Puycerdába.

Az alig. Zeitung madridi levelezője jun. 2 íkén 
ezeket írja : A’ szerzetes rendek eltöröltettek, a’ 
klastromok lerontatnak, ’s míg a’ szerzeteseket és 
apáczákat éhenhalni engedik, a’ pénzügyi minister 
a’ javaslattal lép-elő, hogy a’ tizedek a’ status ja
vára szedessenek-be , ’s az étidig tizedből élt papok, 
mint világi tisztviselők, a’ statustól fizettessenek. 
Polo követ is hasonló indítványt tő n , melly a’ tör
vényhozási egyesült biztossághoz utasíttaték, de e’ 
biztosságnak 27 tagja közül csak 11 egyezett-meg 
benne, vitatás alá még is ezek véleményét vette a’ 
cortes, melly szerént a’ tized eltöröltetik, a’ világi 
papság és egyház jószágai nemzeti jószágokká nyilat

koztatnak, a’ papság a’ nemzet által fog tartatni, 
ama jószágok jövedelme a’papság részére fordítatik, 
’s ha elég nem lenne, adó által pótoltatik , a’ papi 
jószágok 18 lOtől kezdve hatod részenként adatnak- 
eh Alvaro úr megjegyzé, hogy a’ papság tartása^ 
istentisztelet ’s nagy részint a’ köz oktatás költsé
gei is a’ tizedből fedeztettek, sok magános szemé
lyek terhes egyezésekkel jogot szerzettek magok
nak a’ tizedhez, ’s a’ statuspénztár 60— 70 millió 
reált húz belőle évenként. Esquivel úr állítá, hogy 
az egész papság felizgattatik, ’s D. Carlos kezére 
fog dolgozni. Mendizabal úr jelenté, hogy ha a’ 
cortes meghatározza a’ tized eltörlését, a’ kormány 
az 1837ki tizedet beszedeti ’s hadi költségekre for
dítja.

Bayonnei jun. 2Ski levél szerint D. Carlos 
jun. 2 íkén összegyűjtő a’ carlista főket a’ tovább 
köv etendő út meghatározására. A’ navarriak fékte
lensége, eleség hijánya és a’ cataloniak féltékenj - 
sége nem kis akadályokat szül. Onyateból a’ car
lista ágyúkkal Balmazeda ellen készülnek. Tristany 
Barcelona vidékén kószál, hogy 10 ezer fegyvert, 
mellyek a’ tengerpartra fognak szállítatni, átve
gyen.

Perpignanból jun. 30kán jelentik, hogy Royo 
jun. 23kán 4500 emberrel Bubi vidékén, Meer 
báró pedig 15 ezer gyaloggal ’s 1400 lóval Marte- 
rellben állott (Barcelonától nehány órányira.) Bar
celonában 750 ezer franc vétctett-fel költsön a’ 
hadsereg szükségeire. Eroles 2000 emberrel Seo 
de ürgéitől 10 ezer reált követelt, különben a ’ 
vetések felperzsclésével fenyegetőzvén.

Saragossai levél szerént Don Carlos junius’ 
28dikán Móránál és Flixnél az Ebrón átkelt. 

A M ER IK A .
Eco del Protectorado limai hírlap febr. 4kén 

e’ felírás alatt: Santacruz, Bolivia főkapitánya ’s 
praesidense, Peru nagymarsala’s békítője, legfőbb 
pártfogója a’ déli ’s északi perui statusoknak, há
rom végzetet bocsáta közre. Az első északi Peru 
törvénykönyvének megvizsgálására ’s ujant dolgo
zására utasítja a’ főtörvényszéki tanácsot. Á* má
sodik felségbántókként rendeli megítélni azokat, 
kik a’ chiliek kiszállását elősegítnék. A’ harmadik 
szerint, minthogy Chili igazságtalan háborút indított 
a’ peru-boliviai szövetség statusai ellen, vele szá
razon vizen megszüntetik az összeköttetés, míg 
korm ányáé’ háborút folytatni fogja, ’s egy hajó 
sem bocsáttatik a’ szövetség kikötőjébe, mell) Chi
liből jő , vagy annak kikötő jit, a’ kerülhetlen 
szükségen kív ü l, csak meg is érintette.

Kiadja K u lts á r  A. — Szerkezteti G a lv ác sy . Zöldkertutcza 4 9 S  sz.
Nyomtatja T r a t  t n c  r  - K á r o l y i  Urak’ útezája 6 l é  szám alatt.
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Előfizetési Figyelmeztetés

HAZAI ’S KŰKFÖMM TUDÓSÍTÁSOK
i r á n t .

.Folyó 1837ben  3 ld ik  pályaévére v irrad t-fe l e’ nemzeti ú jság in tézet; melly hosszú évsorraí 
Hazánkban egy hírlap ’s egy folyóírás sem dicsrkhetik. Első hinté ez el a' jó z a n  nem zetiség  
magvait; legfőbb törekvése ennek most is ébreszteni a’ Fejedelem ’s Haza iránti szeretetet, 
hívséget; minden szépet, jót és hasznost terjeszteni.

Hazai Tudósításaik tiszta forrásból, nem zavart kútfőkből m entetnek, és a’ Nemzet ha
ladását , erkölcsi ’s polgári jólétét tárgyazzák; ’s azokkal együtt külföldi híreinket h íven , kön
nyű magyar nyelven és mindenkor a’ legkitelhetőbb gyorsasággal közöljük.

Hasznos Mulatságink honi nyelv , szép művészség, történet- ’s természettudomány, ke
reskedés, házi és mezei gazdálkodás ’sat. tárgyú, haszonnal mulattató czikkelyeket közlenek, 
’s foly\ást iparkodnak megfelelni a’ t, ez. Olvasó Közönség sok oldalú kívánságinak.

Hírdetésink legmérsiklettebb fizetés mellett fogadnak-el ’s közlenek tüstént minden, illy 
tartalmú függelék lapokba iktatható tárgyakat.

Betűink legolvashatóbbak minden magyar hírlapokéi között; papírosunk olly nagy, hogy 
több sort és betűt egy hazai újságlevél sem foghat-bé, legyen az bár 2rétben ('folio) adva; a’ 
nyomtatás pontosságáról kezeskedik Trattner-Károlyinak az egész birodalombeliek közt első rangú 
typographiája.

Mind nemzeti újság-intézetünk, mind nagyon tisztelt Olvasóink érdekében áll a’ jókori 
előfizetés; így mi nem nyomatunk fölösleges példányokat, t. ez. Olvasóink pedig hijány nélkül 
kaphatják hírlapjainkat. Ez okból figyelmeztetjük nagyérdemű Pártfogóinkat és az egész magyar 
olvasó Közönséget az előfizetésnek vagy postán vagy intézetünknél minél elébbi megtételére. 
F lazai’s Külföldi Tudósításinknak, Hasznos Mulatságival ’s Hirdetéseivel együtt e’ fofyó 1 8 3 7 - 
ben is félévi árra Pesten és Budán borítékban 9 for; boríték nélkül 8 ;  postán pedig 1 0  fo
rint vezéduiában. Levelezőinknek *s a’ cs. kir- postahivataloknak szokott ajándekpéldányunkal 
folyvást Örömmel szolgálunk, hírlapunk gyámolításában kimutatott buzgó pártfogásukat tovább
ra is kikérve.

a’ H a za i ’s K iilf. Tudósítások in tézete .
(a’ kiadó tulajdonos Kultsár Istvánné zöldkert utczai 

49Sd. számalatti házában.)

Híradás a’ Magyar Törvénykezési Szótárról.
§űT A’ Fóméltóságú magyar

Királyi Kúriának
Törvénykezési Mester-szavait egybefoglaló D eák-M agyar Szókönyv már sajtó alatt van illy

czim alatt:

M a g y a r

Törvénykezési Szótár
felsőbb engedetem mellett, kiadja Trattner -K árolyi’ Könyvnyomtató - Intézete Pesten.

Ára kötetlen £ 0  kr. ezüst pénz. (2)
BUő Jélesztendő. 1837.



T r a t t n e r  és K á r o l y i ’ Kflnyvnyomtató-Intézetében Pesten
naponként megjelennek:

A’ Fő Méltóságú Királyi Udvari Fő T ö r v é n y s z é k e k e n  
1837dik észt Yiz Kereszti Törvényszakasz alatt hozott és 

kihirdetett ítéletek (Sententiae Curiales)
ára egy egy tom inuson megjelenendő nyomtatott Sententiáknak 1 for. 3 0  kr. p. pénzben.

Egész esztendő alatt pedig 6 for. pengő pénzben.
Azon Tek. V árm egyék, királyi Városok ’s U radalm ak, mellyek eddig is Levéltáraik 

számára a’ Fő Mélt. Kir. Kúria uyom tatott íté le te it megszerezni szokták , méltóztassanak 
az iránt a* fentebbi Typographiában rendelést tétetni. Pesttől távolabb lakó TT. B írá k  és 
P ró k á to r  Urak vagy hetenkén t, vagy a’ törvényszakasz végével egyszerre vitethetik-el al
kalom által példányaikat.

Az 1822. esztendő óta megjelent Sententiákat is megszerezhetni — egy egy Term i
nus ára 1 for. ezüst pénz. (2 )

K i s s  Á  ( 1  á  m '

. Egyházi Beszédei
Második Darab.

Ara kötetlen 54 kr. ezüst pénzben. E ’ jelen kötet ismét huszonkét Prédikácziót foglal magá
ban. A’ lelkes Szerzőnek munkáját az első kötet’ foglalatjából már eléggé esmeri az illető Ol
vasó Közönség, ’s azt különösen figyelmére m éltatta, annál fogva mind azért, mind pedig a’ 
Szerzőnek szerénységével meg nem egyezőnek lenni vélik a’ K iadók: hogy ezen Egyházi Be
szédeket bővebben ajánlják, ’s hoszszasb dicsérettel kísérjék. — Még az első kötetből is vágy
nak néhány Példányok á 54 kr. ezüst pénzben. . (3)
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M egjelen t ’s a ’ k é t m agyar hazában m inden h ite les  könyvárosnál m e g sz e r e z h e tő :

AURORA.
H azai a lm an ach , alap. K isfa lu d y  K áro ly  folytatja

M A  ,7 05 A .
1 8  3  9 .

T a r t a l m a :
P R Ó Z Á K :  I. Pályakép. Pbilosophiai elbeszélés. S z o n t a g h  G u s z t á v .  II. Román 

és nem román. Vig elbeszélés. K o v á c s  Pá l .  III. Az utolsó orebita Históriai elbeszélés. P i n t é r  
E n d r e .  IV. Verhovina. Tündér reg«. Ga a l .  V. A’ külföldiek. Vígjáték 3. felv. F á y  A n d r á s .  
VI Orlay. Komoly elbeszélés. V ö r ö s m a r t y .  VII. Yoridala. Keleti elbeszélés. V a j d a .  VIII. 
Időszakok és koszorúk. T o l d y  F e r e n c z .

B A L L A D Á K ,  L E G E N D Á K  ’S R O K O N  N E M Ű E K .  Cz . . . .  A’ falusi kis 
leány Pesten. Remete Péter. C z u c z o r :  A’ legszebb ének. Kont. Hunyadi’ halála. Szűz Margit* 
álma.

ÓDÁK,  D A L O K ,  E P I GRAMMÁ K 'STB. Bajza.  Jelen és műk, Őszi dal. A’ 
reményhez.,Jó éjszakát. Csaba.  A’ hű leány. Gyász és remény. Idához. Cz. . . . ;  Nyilatkozás.



Népdalok I— VII. C z u c z o r :  Hunyadi János Révai. Hunyadi László. Ki az? E r d é l y i  J á 
n o s :  Az álom. A’ csónakos. Dal Csalódás. G a a l :  Hattyúdal.! H o l  ló :  A’ holdhoz. Mellyik jobb? 
L u k á c s  M ó r i c z : . . . .  néhez. Egy eb sírjára Tudás. Egy koponyából készült billikomra. M a
k á r  y : Pályakép. N a g y  I g n á c z :  Nemzefi erő. A’ kulcs. Nemzeti kincs. S z e n v e y :  Haj
dan és most. Zagyva. Az uracs. Budapsti híd. A’ korszellem. Az ideálok. Honi bőség. A’ vándor. 
A’ magyar. Nyugoti nacpfény. S z é k á c s :  Tynnichos A’ szerelem dalnokaihoz. Ember *s embe
rek. Esdeklés. Hajnal és éj. A’ fösvény. A’ helót. Apáink. A’ barlangban. Amor ellen. T ó t h  
L ó r i n c z :  Ida sírján. A’ völgyi ház. Viszonlátás. A’ csalóka távol. Egy alvó kisded fölött. Holt 
mátka. V ö r ö s m a r t y :  A’ szegény anya. Egy k é p s z o b o r r a .  Szózat. Emlékkönyvbe.

E R E D E T I  A C Z É L  M E T S Z É S E K :  I. Vörösmarty MiháP arczképe. Rajzolá 
B a r a b á s ,  metsz. S c h w e r  d tg  e b u r t h .  II. A’ rabló, Vörösmarty’ hasonló czimű balladájához. 
Rajz. E n d c r ,  metsz. A x m a n n .  III. Csák és baráti Kisfaludy Káról’ Trencséni Csák Mátéjá
hoz. Rajz. E n d e r ,  metsz. F i s s n e r .  IV. Országgyűlés. Kisfaludy Csák Mátéjához. Rajz. E n - 
d e r ,  metsz. M a h l k n e c h t .  V. Omode és Hedvig. Kisf. Csák Mátéjához. Rajz. E n d e r ,  metsz. 
M a y e r  K á r o l y  Nürnbergben.

Ára a’ 4 0 4  lapnyí vastagságú kön yvnek  finom  angol kötésben
3 for. 30 kr- peng. —

S3“ Reményű a’ k iadó , hogy az Aurora, melly 16 év óta elakadhatlanúl foty, ez évben is ki 
fogja elégetem a’ tisztelt olvasó közönség’ várakozását, mert mind képeire mind tartalmára néz
ve felülhaladja, múlt évi folyamatait. Sem oily bő sem oily sokféle tárgyú még nem volt mint 
ez évben. Tökéletesbitésére semmi el nem mulasztatott. Képei mind jeles külföldi mesterektől 
metszvék ’s a’ kiadó azt hiszi, hogy költség’ tekintetében maximumát próbálta annak, mit ma
gyar könyvkiadásnál merhetni; minek némi igazolására elég legyen csak azon egyet említenie, 
hogy ez évi öt aczélmetszés 1300 pengő forintba került. Ez oka,  hogy a’ könyv eddigi ara 30 
krajczárrai fölebb emeltetett.
Példányok kaphatók a’ kiadónál is, Dorottya utczáhan 20 sz. alatt és az Athenaeum’ hivatalában, 

Barátok piaczán a’ kir. curia melletti sarok házban, 434 sz. 2dik emel. (3)
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(1) Boltváltoztatási h ir d e t é s .
Alulirt boltját a’ párizsi utczából az úri utczán 
a’ 3 szerecsen mellett fekvő Libasinszki-házba íe- 
vé-át. — T. ez. vásárlójinakaz idő kornyüietihez 
képest illő áron szolgálhatni képessé lévén , a’ 
készített ruhadarabok árát 10 petéi szállitja-le; 
a’ posztók színének valódiságáért kezeskedik; 
posztók a’ legjelesebb gyárakból találtatnak ná
la ; ruhákat gyorsan, a’ legújabb izlet és meg
javított szabás szerint készít.

T r ittn e r  Ferencz  , 
polg. férfi-ruha-készítő Pesten. (3)

Liedemann B. Ferencz
,,a’ szép Magyarnéhoz“  ajánlja tisztelt vevői

nek szembetűnő olcsó árrokon vezédulában:
Nyomtatott igazi színű perca iloka t 18, 20, 25, 

30, 33, 36 krajczárjával.
Nyomtatott cro iséka t 6 fr. 30 kr. — 7 fr. 30 

kr. — 8 fr. — 9 fr.
Ny omtatott igazi színű legfinomabb mousseline- 

teke t 1 fr. — 1 fr. 15 kr. — 1 fr. 30 kr. — 
1 fr. 40 kr.

fV ickler-szöveteket 80 forintról 30 forintra, és 
50 ftról 25re leszállítva

Csíkos beszövött pam ut-kendőket |  2 fr. 30 kr.
— |  3 fr. 15 kr. — |  10 fr. 30 kr. 

Nyomtatott Chaly kendőket \  2 fr. 30 kr. —
£ II fr. — 12 fr. 30 kr.

Legfinomabb G uirlandkendőket 13 fr. 30 kr.
— Rondeau-kendőket 18 fr.

Nyomtatott Atlas- és R om arin -  kendőket 5
fr. — 5 fr. 30 kr. és 6 fr. — J  6 fr. 15 kr.
— 10 fr. és 14 fr.

Egész nehézségű M ar cellitie-Taffe t o t minden
féle színüt 2 fr. 24 kr.

A ttila -nyakkendőket 2 fr. 30 kr.
B á l i  k e s z t y ű k e t  1 fr. — 1 fr. 15 kr. 
H osszú báli kesz tyű ke t 2 fr. — 2 fr. 30 kr. 
F oulard  kendőket 3 fr. 30 kr.

Ezenkívül ajánlja egészen újonnan m egra
ko tt tárát minden divat - czikkelyekkel, fejér 
bálruhákkal, selyem- gyapjú- pamut- és gyolcs 
s/.öyetekkel, reverendákkal, teveszőr-szalagok- 
kal 's egyházi csipkékkel, tull-anglais- és ezér- 
na-csipkékkel, pamut- és szőr-harisnyákkal, 
corsetokkal és nadrágokkal, pántlikákkal; viasz- 
migniature- és vászon álerczákkal, játékszíni
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és finom rougezsal, anodyre nccklaceszel (a’ 
hires foggyöngyök gyermekek szám ára, kik
nek foguk most nő) ’stb.

Hasonlóul sorsokat a’ 3 jószágokra, m e 
lyeknek váltsága 18,000 darab arany ’s kihúzá
suk leend 1837diki Jan 31dikén ; sorsokat az 
1834ki kölcsönözésről, hol a’ főnyertes 320,000 
forintot nyer pengő pénzben s a’ húzás leend 
1837ki Februar lsőjén; sorsokat Ehrenhausen- 
r e ,  mellynek váltsága 200,000 for. v.cz. ’s hú
zása lesz 1837ki Május 20kán.

Végre raktárait, szabott gyári árrú 
Jlauner K o n rá d  eső- és napernyőkkel; 
Z a n o li , F a r in a , L u zza n i  igazi kölni vizeik

kel nagy és kis üvegekben;
Lainé  gélatinejeivel (igazi franczia bortisztítói- 

v a l) ;
M elchior  franczia mustárjával.

Pesten, Január’ 13kán 1837. 0 )

(1) Champagni bor 1834dikről
veres és fejér ’s a1 legjobb minémüségü, nagy 
palaczkja 2 4 , kis palaczkja 16 garason conv. 
pénzben, úgy szinte igen jó

1834ki ruszti és soproni asszú-
szőlő borok igen illendő árron szerezhetők 
Prückler Ignácz’ fűszer-kereskedésében Pesten , 
Sebestyén piaczon ,,a’ fejér farkasnál (3)

es- i'J twtloiiiáiiyos, 
széplíteratnrai és cri

tical folyóirat.
AZ ATHENAEUM, 

tudományok’ és szépművészetek’ tára; 
s társa FiGVELMEZŐ 

az egyetemes literatura’ körében;
D. SCHEDEL, VÖRÖSMARTY ES BAJZA’ 
szerkeztetésök alatt, januariiis’ I. 1837 indult- 
meg ’s ezen túl hetenként három szor  jelenik 
meg, név szerint: az Athenaeum ból csütörtö
kön és vasárnap egy egy ív , a1 Figyelm ezó- 
böl minden kedden egy ív.

Azon tisztelt ÍRÓK, kik munkás részvétel, 
ígértek , a’ következők : B alásházy  János  t 
B ro ssa i S á m u e l , B ugát P á l , Czuczor Ger
gely  , G róf Üessewffy A u r é l , Báró E ötvös  
J ó z s e f ,  F ábián  G abor , Fáy A n d r á s , Fri- 
va ldszky  Im r e , Gaal J ó z s e f , Gorove L á sz
ló , G yóry Sándor  , H erepei Iíá ro ly  , Jakab  
I s tv á n , Báró Jósika  M ik ló s , K lauzá l Im rei 
K ovács P á f  K ölcsey F erencz , Luczenbacher 
J á n o s , M olnár S á n d o r , A agy  K á ro ly , Pé- 
czely Jó zse fe  S te ltn e r  G yörgy  , S zá sz  K á 
ro lyi Székács Jó zse fi Szenvey Jó zse fi Szón- 
tngh  G u sz tá v , Tasner A n ta l, Tóth  L órinc«, 
Vajda P éteri IV arga Jánosi Z sivora  G yörgy , 

Újabban még: F abriczy  Sámueli IJ e té u y iJ á 
nos i Lukács M óricz, P etrichevich  H orvá th  
L á zá ri Szlem enics Pál és G ró f Teleki J ó zse f .

Felévi ára a’ kettőnek, noha hetvennyolcz  
tv itnperiál - negyedrétben i csinos, tömött és 
könnyű olvasatit n yo m ta tá ssa l; h e l y  b e n  , 
kihordással, vagy könyvárosi úton 4 ír. cp .; 
p o s t  á,n nyomtatott boríték alatt 4 fr. 48 kr. 
cp. Velinpeldányok félévenként Öt húszassal 
drágábbak. Elely béliek évnegyedenként is vált
hatnak példányt 2 ftjával.

Előfizethetni a’ kiadó-hivatalban, Pestéül 
a’ ferencziek’ piaczán, a’ kir curia melletti sá- 
rokházban , 4J4 sz. a la tt, a’ 2d. em eletben; 
Pesten k ivü l minden kir. postahivatalnál, mel- 
Jyeknek köszönetül minden nyolezadik példán
nyal kedveskedünk. Végre köny városoknál is , 
ha ki havonként kívánná járatni.

D. Sehe del F erencz és
V örösm arty  M ihál. (5)

— g B e g n — B — a M B a — ■, >■« — c— ■ — n a — — —

Pénzfolyam at: Becs, jan. lókén: 5 petes statuskötelez. 
104;; 4 petes 100; 3 petes 75*; 1820diki status 
köles. 226,; 1821 diki 140; 183Idiki 5(H) ftos kölcsön 
592?; 2̂ - petes Becs városi bankóköt. 661; bank- 
részvény 1377t'̂  ;

D unuvizá llás: jan. tjén: 11" 0"' — 2 kán : 5J 6 "
3“‘ — 3kán: 6‘ 3" 0'"— 4kén : (X 2" ()“‘ — őkén: 
5 / 4u 0 — Gkán: 4' 3" 6"' 7kén : 3' tö" 6"' — 
8kán: 4' 4" ()"' — 9kén: 4' 6 " 0y" — lOkén : 4 ' 
8" 0y" — l lkén:  4 ' 8" 3"'

G a b o n a á r  P e s t ’s más 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 .
I ) e c .  1837 . b ú z a  | k é (>ze. r o z s 1 á r p a  z a b  1 k u k  u r . k ö le s J a n .  1837. 1 b ú z a  k é t s z e .  | ro z s | árp a | za  b k u k u r . |  k ö l e s

2 9 é n  L in g h v á r 1 9 0 - 8 7  ; 8 6 -8 2 * 0 - 4 3  , 5 0 -4 0  j 34-->0 fs8-o4 1 —  14 é n  F e j é r v á r 1 85-SO 1 6 5 -6 0  1 4 8 -4 6 4 7 -45 | 3 5 -33 | 8 0 -7 5 / 9 0 -8 8
3 0 á n  N  B e c s k e re k  | 9 0 - 8 0  1 to- í>o j — 1 50 f 40 70-67  1 é n  M o so n y 1110-70 1 6 0 -5 0  5 2 -4 8 4 S - 4 0 | 3 8 -3 * j 92-75  | —

3 1 é n  B a ja 1 8 7 -7 3  1 t o - O  1 53 5 3 30 8 0  j —  I ö á n  U j-B e e s e 1 9 0 -8 0  1 7 5 -65  | — 50 1 45 70 | —
3 1 é n  P é c 6 1 8 0 -7 0  1 ŐS 1 so 5* A * 7 = — ’ é n  S z e g e d 8 0 -75  1 7 5 -7 0  | 60  | 55 | 50 | 8 0  | 1 0 0
3 1 é n  W iifco lcz 1 100-981 7 3 -7 0  [ 57-54 1 0~*S • 5U-Z7 1 8 .1-ÖO |2 j ü - 2 üU 7 é n  K o m á ro m 7 2 -72  1 — | 4 7 -47  ! 4 5 -44 3 6 -3 6 8 0 -7 6  | —
J a n .  3 . D e b re c z s u  | 1 1 0 - l t 0 | 80 65 62 1 5 0  18 5 -8 0  11 20 P es t j a n .  1 3án | 105-86  i 7 6 -6 0  j 5 4 -5 0 56 | 4 0 -3 3  j 9 3 -8 0  ) —

Budai lotteria: jan. l l kén :  49. 36. 8. 60. 66. 
Bécsi lotteria: jan. l lk é n : 43. 47. 90. 24. 27.



HAZAI '8  KÍ LFOLlll

T U D Ó S Í T Á S O K .
6 .  s z á m .  F e s t e n  s z e r d á n  S z e n t - J a k a b l i ó '  l ö k é n  1 & 3 7 .

Magyarors/.ág cs blrdély (hírek a/, enlelji ors/.ággj ölesről; bukaresti levelezés; Árva és IVlozson vmegyei tiszt választások ; pesti m 
színház; oskolai látogatás; búvárharaiig; gyapjuraktár; ’sat.) Ausztria. Nagybritannia (parlamenti ülések; Russell I. és sir Riudett le
velei; iadicalis hírlapok’ kelete; részletek Victoria királynéról; angol hadsereg tisztei; IV. Vilmos koporsója; O’ Connell ír Frenchez; 
’sut.) Fraucziaoi szag (algíri h í r e k ’sat.) Amerika. Portugallia (ellenrevolutioi mozgások; Rcmechido ; ’sat.) Spanyolország (hadi fe

nyíték a’ királyné seregénél; idegen sereg állapotja; gyűlés Ferrer követnél; ’sat.j

M A G Y A R O R SZÁ G  és ER D ÉL Y .
N. S z e b e n  julius 7kén. Ezen julius’ 5dikén 

tartatott 43ik és julius Okán tartatott i iik  országos 
üléseken, a’ t. királyi táblai elnöki (tabulae prae- 
sesi) és egyik ítéíőmesteri hivatalokra tevék szóza
tolásokat az ország Rendéi; a’ mikor szózati több
séggel , a’ hármas számba, következendő személyek 
mentek-be, még pedig a’ királyi táblai elnökségre, 
a’ rom. catholica vallás részéről: mltgos b. K e
m é n y  Ignácz; mltgos gr. Bá n i  fi József; és mlt
gos Ba r c s a i  János kir. hivatalos urak. A’ refor- 
mata vallás részéről: mltgos gr. R h é d e i  Adám 
ideigl. k. táblai elnök ő főmltga; mlgos Z e j k  Dá
niel fejérvármegyei, és mlgos b. B á n f f i  Lász
ló Kraszna v. követ urak. Unitaria vallás részéről: 
mlgos D á n i e l  Elek f. fejér vmegyei főispán ú r, 
mlgos S z e n t i v á n y i  Dániel kir. táblai rendes bí
ró ú r ,  és mlgos S a l a  Sámuel ítélőmester úr. Az 
ítélő mesterségre, a’ catholica vallás részéről: ml
gos D o n á t h  Sándor ítélőmester ú r , tek. C z i k ó  
Ferencz Doboka vármegyei, és S z o m b a t f a l v i  
József udvarhelyszéki követ urak. A’ reformata 
vallás részéről: mlgos b. K e m é n y  Dénes Alsó 
Fejér vm egyei, Z e j k  József Doboka vmegyei, 
és Y é é r  Farkas B. Szolnok vmegyei követ urak. 
Az unitaria vallás részéről: mltgos S a l a  Mihály 
főkormányi titoknok ú r, t. id. G y e r g y a i  Fe
rencz ú r, és t. G ál f a l v i  Imre marosszéki követ 
úr. — A’ fennebbiekben be lévén végezve az or
szág Rendelnek választásai, — ezen jul. 8kán tartan
dó országos ülés tárgyául o. elnök ő főmltga által, 
a’ megválasztott candidatusok felterjesztésit magá
ban foglaló repraesentatióról teendő országos ta
nácskozás tűzetett-ki. — Julius 7kén or. ülés nem 
tartatott.

* Tek. Árva vmegye m. h. 22kén Pálffy Fidél 
gr. m. k. udv. kanczellár ’s Árva vmegyei főispán 
ő Excja elnöksége alatt következő sikerrel tartá 
tisztújító székét: Abaffy Vendel udv. tanácsnok ’s 
első alispán 24 évig közelégületre viselt hivatalát 
letevén, maga ’s tiszttársai nevében megköszöné a’ 
RRek eddigi bizodalmát, ’s kijelenté, mi szerint' 
eddigi hivatalára többé jelöltetni sem kiván; így j

Második Félesztendó.

nyilatkozék Zmeskal Jób tbíró is. Ezután követke 
zék a’ választás, mellynek következtében első alis 
pán lett: Zmeska! Móricz, köz akarattal; 2dik 
Abaffy Arisztid; lső főjegyző: Reviczky József 
második: Monyák József; aljegyző: Párniczky 
K ároly; tisztelebeli jegyzők: Zmeskal Elek, 
Zmeskal Péter, Szmrecsányi Dárius, Szmre- 
csányi János, ’s Reviczky Aurél; házi főadószedő; 
Ambrózy Károly; hadi: Zmeskal M iksa; főügyész: 
Mesko Károly; al: Medveczky Ferencz; tisztelet
beli alügyész: Szontagh Dániel; fő utibiztos: Le- 
hoczky Elek; számvevő: Reviczky Péter; levél- 
tárnok: Országh Sándor; rendes orvosok: Démián 
Boldizsár; ’s Koch Godofréd ; földmérő : Zornberg 
F ridrik  b .; várnagy: Dávid József, egyszersmind 
tiszteletbeli alszgbíró; — namesztói járásban, főszg- 
bíró: Divéky Antal; al: ifj.Meskó Vendel; esküt- 
tek: Medveczky Pál ’s Kubinyi Kálmán ; csendbiz
tos : Meskó Boldizsár; — tersztenei járásban, fő- 
szgbíró : Reviczky Antal; a l : Zmeskal Ferdinand ; 
esküitek; Meskó Jonathán, ’s Reviczky Márk; 
csendbiztos; Párniczky Mihály; — váraljai járás
ban, főszgbíró: id. Meskó Vendel; al: DJholucz- 
ky Géza; esküttek ; Meskó A ntal, ’s Bacho Ven
del ; aladószedő: Lokcsánszky Gergely ; végre ku- 
bínyi járásban, főszgbíró: Vicsek Ferencz’ al • 
Kubinyi Mihály; esküttek: Meliorisz Lajos, ’sLe- 
hoczky Károly; aladószedő: Meskó József. Az 
egész tisztújítás legillőbb renddel történt-meg.

Magyar üvárott folyó évi jul. Okán tartatott 
mltgos fogarasföldi gróf N á d a s d y  Ferencz úr fő- 
ispáni elnöksége alatt t. n. Mosony vmegye’ tiszti
karának újítása; melly alkalommal a’ választás ekké- 
pen ment végbe: első alispán Vásonykői gr. Zichy 
H enrik; második Kajdacsy Ferencz; főszolgabí- 
rák , a’ nizsideri járásban: Szántó György, moso- 
nyiban: Mészáros Ferencz; alszolgabírák, nizside- 
riben: Modrovies K ároly, mosonyiban : Nagy Ist
ván; fizetéses táblabírák: Szalay József ’s Andrásy 
József; főjegyző: Sőtér Ferencz; első aljegyző: 
Kroner Lajos, második: Molnár Leopold; főü
gyész: Csepcsányi Gábor; alügyész: Henrich Já- 

| nos; lajstromozó ’s kancellária’ igazgatója: Schott 
I József; adószedők: Bikkesy Károly ’s Hegedűs
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Károly; orvos: Birk Frid rík ; földmérő: Bobóth 
Káról)' Vs Göd inger Károly; «eborvosok: Schcl- 
hamer János ‘s Wolfinger József; levéltárnok: 
Bogdán József; esküdtek: Molnár István, Hardy 
János, Seper Antal, Kleinróth Károly; állapodási 
biztos: Simony József; bátorsági biztos: Szalay 
János urak. Ezen a'' legszerényebb szertartással 
végbe ment tisztikar* újítását megelőzte a’ rendek’ 
Yeni Sanctéja, mellynek végével a* főispán úr a 
gyűlést erőteljes beszéddel m egnyitotta, 's nag) sá- 
gos Torkos Mihály volt első alispán ú r, m. kir. 
bel) tartósági tanácsnokká lett kinevezése köv etke- 
zésében a nemes megyétől szivrebatólag elbúcsúz
ván , az erre a’ főjegyző ’s főtiszt. Sághy Mihály 
szombathelyi kanonok ’s apát urak által tartott szép 
beszédek után a’ n. vmegye’ pecsétje általadásával 
letette hivatalát. A’ tisztikar-újítási ünnepéi) t fé
nyes lakoma követte.

Tek. Szathmár v megyének, a’ közelébb tar
tatott tisztválasztás alkalmával, főmérnökévé Sza
bó Keresztszegi János ú r , debreczeni volt erdő- 
mester neveztetett; Szathmáry József pedig ugyan
azon megyének tisztlb. mérnöke.

A’ pesti magyar színház építésére ügyelő Kül
döttségnek a’ szülészeti pénztár’ mibenlétéről ké
szítettjelentése’ nyomtatásakor a’részletes summák 
hibásan adatván öszve, később a’ hibák ugyanazon 
jelentés’ utolsó lapján hozattak helyre; melly hely
rehozás szerént igazítjuk-meg mi is a’ nevezett pénz
tár* mibenlétéről f. jul. 12diki újság-levelünkben 
olvasható közleményünket eképen: 1) a’ régi tőke
pénz időközbeni kamatszaporodásáv al együtt 41520 
ír. 5 5 ^ k r . ;  mell) bői befizettetett 44270 fr. 5 5 ^  
k r . ; 2) az 1810. aláírtt, de be nem fizetett ajánla
tok 260 f r .; 3) az 1808 és 1810 észt. kötelezv é
nyekben tett ajánlatok 3707 fr. 39 | ö k r . ; 4) az 
181Sd. évi apr. lsején tett ajánlatok 7722 fr. 30 
k r . ; befizetett mennyiség 22 for. 30 k r . ; 5) Pest 
vmegye’ Rendéinek 1816 évbeli ajánlata 5000 fr.; 
6) újabb ajánlatok 95947 for. 55 | k r .; befizetett 
mennyiség 60341 fr. 50^ kr.; Öszv e sen  157158 
for. 59 |§  kr. befizetett mennyiség 104,635 for. 
1 5 ^  kr. váltóban.

Örömmel tudósítjuk a’ hont, hogy pesti nem
zeti színházunk légszesszel (gaze) fog kivilágíttatni 
mind a’ színpadon mind pedig a’ színteremben. Az 
ehez szükséges hajléknak építtetése már e’ napok
ban fog a színház udv arának keleti oldalán meg
kezdetni. A légszesz-világítási szereket ’s a’ színte
rem közepén függő lámpatartót W e b e r  Ant a l  
úr pesti polgár fogja készíteni; a’ szesz világítás 
is ügyelése alá bízatott.

P es t. Ismét valami új. Gróf Széchenyi Ist
v án , egy buvárharangot készíttetett Angliában,

melly már Zimonba megérkezvén, Zrínyi gőzös
sel közelébb Pestre hozatik. — Az egyesületi gyap- 
juraktárba közelébb gyapjút küldtek: Bujan.ovics 
Eduárd 78 mázsát; gróf Dessevvffy Emil 76 má
zsát. Ismert.

A’ báró Sina György folyamodásának vége: 
5. A’ kibocsájtandó részvények’ számát előre meg 
nem határozhatom ugyan, de szándékom darabját 
500 p. frtjáv al adni-ki, és kötelezem magamat 
ezennel, legalább egy harmadát azoknak és pedig 
felében Buda ’s Pest két városa, más felében JMa- 
gyarország többi lakosai számára tetszés szerinti 
részesülés v égett 6 hónapig szabad vásárolhatásul 
hagyni, melly határidő múltával azok saját rendel
kezésem alá esnének-vissza. Mind ezen olly tetemes 
köteleztetéseimért a’ köv etkező feltételeket kérem : 
lször hogy én a’ velem szöv etkezendő társasággal 
együtt az A’ alatti jegyzék szerint mindentől, ki 
a’ felállítandó közlekedési eszközt használandja, vá
mot szedhessek, e’ vámjegyzéket azonban, h a j ó 
nak látnám , alább szállíthassam. 2. hogy nekem a’ 
fő ország igazgatás és az illető hatóságok részérül 
a’ törv énynek kiki által megtartathatása v égett szük
séges minden segéd ingyen adassék. 3. hogy az or
szágiás a’ felállítandó közlekedési eszköz mindenko
ri szabad használásáért egyszer mindigre általán v é
ve 300,000 p. ftot adjon: ezen egész summa he
lyett azonban a’ budai parton a’ Víziváros kezdeté
nél az utón felül és alul fekvő ’s az ide zárt rajz- 
bul látható országos raktárokat, az egész helyzet 
szabad , mindazáltal a’ szükséges ’s kényelmes járás 
kelés sérelme nélkül, használása jogával együtt
150,000 p. fiba számítva nekem tulajdon gyanánt 
átengedje, a’ többi 150,000 p. ftot pedig készpénz
ben fizesse-ki. 4. hogy sem hajó, kom p, vagy csol- 
n a k , sem gőzhajó a’ két város és Ó-Buda koronái 
mezőváros határaiban egyik partiul a’ másikra át
szállítani pénzért járni előleges megegyezésem nél
kül ne engedtessék. 5. hogy műid azon telkeknek, 
mellyek most a’ Duna medrében rendszerinti vízál
lásnál fedve rejteznek, a! két part’ feltöltése által 
azonban szárazzá lennének, méltányosan meghatá
rozandó értéke nekem az illető v árosok által megté- 
rítessék, vagy magok a’ telkek a’ részvényes tár
saságnak tulajdonul engedtessenek által, ésöszor: 
hogy az általam alkotandó részvényes társaság a’ 
hid-vámot az lső pont’ értelme szerint 10 év ig 
szedhesse, és nekem ez iránt egy, 100 évre szó
ló, ’s részvényes társaságra ruházható kirekesztő 
kiváltság adassék. Midőn tehát cs. k. Fenségedet 
’s a’ főmltgu országos Küldöttséget alázattal kér
ném , hogy ezen a’ v állalat fontosságához szabott en
gedélyeket mindenek előtt egyesen jóv áhagyni mél- 
tóztatnának, minek megtörténtével én azután igye.
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kezném minden e’ tárgy létesítéséhez közelebbről 
tartozó részleteket cs. k. Fenséged ’s a’ főmltgu or
szágos Küldöttségnek hova hamarább elibe terjesz
teni: egyszersmind szerencsém van kinyilatkoztat
n i, hogy én a’ mennyire az elszámlált kedvezése
ket megnyerhetem, ezen nemzeti munka’ felállítá
sa ’s valósítása iránti hazafiui buzgalmam újabb bi
zonyságául, mindent a’ munka’ lehetősége, ’s mi- 
módoni létesíthetése kitudására, a’ megkivántató 
tervek ’s rajzok, nem különben az egész építést 
illető számolások ’s költségvetéseknek elkészítésére 
szükséges előleges kiadásokat, úgy szinte az álta
lam e’ v égre meghívandó kül ’s belföldi teclmiku- 
sok ideigleni jutalmazását, úti ’s élelemköltségeit 
kész vagyok sajátomból viselni,, ’s az ahoz megki
vántató pénzt előállítani , mire nézv e magamat egy
szersmind lekötöm , hogy azon noha előre fel nem 
tehető, de még is lehetséges esetre, ha azon műér
tők’ Ítélete’ szerint Buda ’s Pest állandó egybekap- 
csoltatásuk a’ törvén) hozóság által tett intézkedés
nél fogva teljességgel nem lenne v alósítható, ’s ez 
e’képen erőmet felülmúlná, azon előleges költsé
gekre fordított summa’, egyik felét a’ Hazának ál
dozatul ajánlandöm, és csak másik, felének megté
rítésére fogok számot tartani : Mik után alázatos ja
vaslatiul ’s ajánlkozásom kegyes méltatását ’s te
kintetbe vételét óhajtva várván , mély tisztelettel 
maradok cs. k. Főherczegséged’ ’s a’ főmlgn országos 
Küldöttségnek Bécs, máj. 3. 1837. alázatos szolgá
ja. H  ód ősi és K i z d i a i  b. Sina György s. k.

Kis Kun Félegyházról. — E’ folyó hó 2káii 
szerencsések valánk, nagyságos és főtiszt. Richter 
Alajos u ra t, a’ kassai kerületi oskolák kir. főigaz
gatóját kebelünkbe fogadni; ki is a’ köv etkező , 
napon az itteni kir. gymnasiumnak vizsgálatával 
foglalkozván, ennek végeztével teljes megelégedé
sét leié; ’s valamint egyébb helyeken, úgy itt is a’ 
tanulásbani szorgalmukat kitüntető szegényebb sor
sú tanulók számára tett gazdag adakozásával nagy
lelkűségének , és ritka erényekkel tündöklő szemé
lyének halhatian emlékét hagyá.

Tasliád jun. 18. Az idev aló ev. ref. ekklézsiá- 
nak tagjaira nézve e’ hónap Ild ik é  ismét egy a' 
lelket magas gondolatra, a’ szívet nemes érzésekre,, 
és háladatosságra ragadó innep v ala,, midőn tem
plomjukat egy szép ízlésű cathcdráv al és koronával 
láták díszesülni. A’ maga hivatalos körében példás 
buzgósággal fáradozó papja ezen ns,ekklczsiának ez 
előtt öt év ekkel figyelmeztetvén némelly jókat a’ 
templom belsejének ezen hiányára, gondolatjátegy 
jótékony asszon) i egyesfilet, a’ mlgos Balázsi Bor- 
bára néhai mlgos Cserei Sámuel úr magát sok eré
nyes- tettekben kitüntetett özvegye elnöksége, és 
pártolása alatt magáév á tette. Alig v an az ember

ben szebb fénnyel ragyogó érdem , a’ vallásos fe- 
lekezetiségen feljülemelkedésnél. Méltóságos Balázsi 
Borbára úr asszonyt ezen ritka tulajdon is kiemeli 
a’ közönséges lelkek sorából; mint más felekezet- 
hez tartozó olly lankadhatatlan. buzgóság példáját 
mutatta a’miénk irá n t, kit megelőzni hitsorsosaink 
közűi senki sem tuda , általa lelkesítetve is keve
sebben utánnozának, mint, lehetett és kellett v olna. 
— 800 vforintnyi költséget kívánván a’ czélba v ett 
cathedra, és korona, a’ tisztelt mltgos asszonyság 
nem csak az adakozás rendjében, de mennyiségé
ben is első, a’ szó tiszta értelmiben elnök volt. 
Teljes v olt a’ részvényesek öröme megérve czél- 
jok létesülését, teljes azoknak háládatossága, kik 
csak a’, mostani örömben, és innepélycs czeremo- 
niában lehetének részv ényesek, teljes volt különö
sen helybeli pap t. K iss  György úrnak öröm e, 
kinek fejében született ’s, meleg szív e érzéseiv el 
ápoltatott e z a ’ gondolat mind addig; mig testesü
lést nyerhete. Ö röm , tisztelet, és hálás érzések
kel eltelv e álla-fcl a’ tisztelt pap ez innepélyes órán 
az új cathedrába, és korona. alá:, honnan a* czél- 
hoz igen jól választott textusból 1. Thes. 11 19 20 
indulv a -k i, nyomoson fejtette-ki. „Hogy a* tem
plom* főbb díszei, a’ tanítók legbecsesebb koronái, 
nem a’ mesterkezek által készíttetett külső, testi 
ékességek; hanem a’ Krisztus tudományában gaz
dag hallgatók lennének. Melly fő állításhoz képest 
tudományos ízléssel, és szokott ékesen szobással 
adta-elő lszö r: hogy a’ hallgatóknak minő tulaj
donokkal kell birniok, mi szerént a* tanítóknak 
koronái, az úr házának pedig élő ékességei lehes
senek. 2or: hogy a’ ludlgatóknak, mint erkölcsi, 
de még is nem csak lelki, hanem testi v alóknak is, 
magoknak is sziikségök van kegyességre serkentő 
templomi külső ékességekre. Érd. Ilir.

Bukaresti lev elezőnk ezeket írja Bukarestből 
június 25ről. A’ múlt április hónapjában megnyílt 
országgyűlésben mostani^ a’ következendő elv ek 
vétettek elő ’s mégis határoztalak: lsőbcn a’ 
követek’ választása. Ugyanis a törvények ér
telme szerént, meg vagyon állítva hogy kik le
hetnek. ’s ki egyszer annak a’ törvények szerént 
vá!asztatott-meg, öt egymás után következő or
szággyűlésére megjelenni, *s maga követi jogait 
fentartani, szabados. Innét következőleg, munkála
tokat a’ Rendek, a’ választott követek megerősí
tésükkel kexdélc, ’s kik nem a’ törvény értelme 
szerént lettek azzá, visszahivatni. s helyeket tör
vényesekkel betölteni, sietőleg kiváuák, mi csak
ugyan mégis lett. 2szor a’ követek kiegészítésök 
után, a’ kincstár megvizsgálása jőve vitatás alá. 
Ennek v izsgálatára biztosság rendeltetett,. de olly 
hozzá tétellel, bog) munkálatok bevégzésév e l, azt
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a’ Rendek eleibe terjesszék észrevételeikkel egye
temben, 3szor: Hosszas, ’s több rendbeli vita
tásra ada alkalmat a’ vámok feljebb hágtatá- 
sok, de végre a’ többség győze, ’s így meg- 
marada, úgy a’ kivitel mint a’ behozatalra nézve 
is a’ 3 procent; azonban remélhető, hogy rövid 
időn még lejebb is fog szállani, 4szer: Kivánák a’ 
KK. hogy az ország sarkalatos hivatalai betöltések
re , választási jogok legyen , ’s azt a’ vajda eleibe 
megerősítés véget küldjék-fel. Érd. Hir. — Bu
karesti nagy bankir H a d s i Moskonak megbuká- 
s a , nem kis benyomást szerze az itteni boéroknak; 
ugyan is a’ mássá vizsgálatára kirendeltetett biz
tosság, még most, foglalatossága bevégzése előtt, 
több mint 9 millió piaster (Iee) passivumot fedeze 
fel. Számok azoknak, kik ezen bankirmegbukásá- 
val csaknem koldulásra ju tának, teméntélén. Mert 
ugyan is : árvái pénz nagyon sok vala ide letéve, 
’s ezen kívül többek, kik ide letett tőke pénzek 
törvényes kainatjokból élének, jutának Ínségre.—  
Junius őkén (ó szerént) Bukarestből 400 egyné
hány ezer lee kereskedői pénzt, midőn az oláh pos
ta 2 szekérén N. Szeben felé v inne; Verestorony
tól két posta távolságra Privoránál a’ Kárpatus kö
zött három fegyveres rablóktól megtámadtalak. 
Az orozok közűi az elszántabb, csak nehány lépés
nyi távolságról, kétszer süte fegyvert az első sze
kérnél lévő kocsisra; kit a’ gondviselés megoltal
mazott, sőt erőt és bátorságot is ada neki gonosz
tevőjét egy szerencsés visszánozó lövéssel földre te
rűn i. A’ más kettő , baj társok sorsát, ’s egyszers
mind még az őket is fenyegető veszélyt látv án , is
tentelen czéljok további folytatására magokat a’ sű
rűbe rejték. A’ győzedelmes kocsis , az előtte halv a 
fekvő gonosztev őnek fejét levágván, magával 6di- 
kán estvére Bukarestbe v ivé , bemutatni a’ fő rend
őr hív utalnál, honnét maga jutalmát meg is kapá. 
Erd. H.

Zágráb vidékéről iszonyú zápor ’s jégzivatart 
írn ak , melly a’ szőlőt, kerteket és mezőt tönkre 
tévé.

Az érd. kamarai számvevő hívutalnál, V a j
da János nyugalomba lett bocsátatásával egy in- 
grossistai tisztség ürességbe jött.

Az erdélyi kir. ügy igazgatóság mellett eddig 
volt írnok S ó l y mo s i  József a’ szebeni levéltár 
mellé tétetvén, ez által a’ nev ezett irnoki tisztség 
szintén ürességbe jött.

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ,  július’ 3d. ós 
lOd. tartott kis gyűléseiben töbli rendbeli belső tárgyak
kal foglalkozott. Szinte 3dikán a' megbízott bírálók’ 
tudósítása’ következésében pgy gazdasági munka visz- 
szautasítatott; Sheridan’ vígjátékának Rágalom’ iskolá
ja’ Tóth Lőrincz 1. t, által készített fordítása pedig gr. 
Ressewffy Aurél 1.1. és Schedei Ferencz titoknok’ elő

adások’ következésében a’ Kűlf. Játékszínbe felvételre 
ajánltatott a’ nagy gyűlésnek. Julius’ lodikén egy ma
thematical és egy orvosi munka szokott mód szerint 
vizsgálat alá bocsátattak; egy drámái ’s egy nyelvtudo
mányi munka pedig az előadott bírálatok’ következé
sében nyomtatástól elmozdítalak. — A’ könyvtár’ szá
mára az edinburghi kir. — ’s az amerikai philos. társa
sá g , munkálataik’ legújabb köteteit kü ldék-be;’s eze
ken kívül a) Du Ponceau Péter az amerikai társaság’ 
elnöke ’s m. academiai 1. t a g , némelly újabb William 
Pennt *s az amerikai büntető rendszert illetőiratokat; 
b) Bélteki Nagy Zsigmond , Erdély’ históriája’ rövid át
nézését egy táblán (Maros-Vásárhely, 1837); c) Hra- 
bovszky Dávid , utazási rajzai’ 2dik kötetét (Kassa, 
1837); d) Ladányi György: Beringius’ Florus danicu- 
sát (Othiniae , 1698) és Saavedra’ Symbola Christiano- 
politicáját (Brüssel, 1649); végre Bárány Ágoston I. 
tag némelly a’ magyar nyelv’ ügyét Torontóiban illető  
nyomtatványokat.

4dik számú Hazai Tudósításink’ némelly péld. 26* 
lap. 2d. szelet. 34d. sor. „pestal“ nyomtatási értetlen
ség kihagyni való. — Ugyanott 39. sorb. Böszler Já
nos helyett „Rézler István“ olvastassák.

A U SZ T R IA .
Nagy veszteség érte a’ tudományokat Razou- 

movszky G. gr. halála által, ki egész életét a’ ter
mészet-tudománynak és régiségeknek szentelte, ’s 
egy fél század óta különösen az oryktognosiát és 
geognosiát gazdagító többnyire franczia nyelven 
nyomtatott felfedezéseivel ’s irataival. Folyó évi 
jun. 3kán hunyt-el Rudoletz nevű jószágában Mor
vaországban, hová Oroszországból vonult, ’s ne
hány érdekes, még nyomtatlan geognostikai mun
k á t, kivált az ottani vidékről, hagy a hátra. 

N A G Y B R IT A N N IA
Russell 1. is írt levelet Stroud választójihoz is- 

méti elválasztatása iránt. A’ ministerium által 1836 
és 1837ben keresztülvitt rendszabályokat előszá
molván , jövendőre nagyobb kiterjesztését Ígéri az 
oktatásnak, ’s az oppositiót türelmetlenséggel vá
dolja, de Wellington hget magasztalva veszi-ki, 
azt mondván róla , hogy a’ szegénység feletti vita
kor rettenthetlenséget ’s őszinteséget m uta to tt, 
mellyet pártja nem utánzóit, ’s minden pártfeles 
ezélzatokon túlemelkedett.

Az ifjú királyné házassága, mint a’ Standard 
mondja, napi románná lett a’ hírlapokban. Most 
Leopold király és Kent hgné egyik nnokaöccse, 
majd Buonaparte Jeromos (Kent hgné egyik húgá
tól származott) fi ja gyanítatik vőlegénynek; majd 
ismét az Angliában igen kedvelt Cumberland György 
hgnek ad az ifjú királyné mindenek feletti elsőbsé- 
get. A’ boldogult király, úgy szinte a’ királyné is, 
egykor az oraniai hg. fijának kérését gyám olíták; 
de ennek, a’ Standard szerint, nem sok kinézete 
lehet Kent hgnénél, Leopold király testvérénél, 
éppen ha a’ diplomatia Leopold király kishugának
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’s Vilmos király unokájának összekelésében vég 
elintézését látná a’ hollandi-belga ügynek,

Egy 1730ki kalendáriomból illy jövendölést 
hoz-fel a’ M. H erald: Úgy van megírva a’ csilla
gokban, hogy az év 1837ben tavasz nélkül midik
é i , ’s Anglia tlirónjánnem leendkirály,— mi betű 
szerint beteljesedett.

Sir F r. Burdett Westminster választójihoz írt 
levelében, folyvásti betegsége m iatt, lemondotta" 
parlamenti követségről, sir G. Murray toryt ajánl
ván a’ választóknak maga helyett. Más részről egy 
szabadelmü lapban ezt olvashatni: „Jun. 30kánvá- 
lasztvány udvarlott Russell lordnál, ’s őt kéré , 
hogy Westminsterben jelekként lépne-fel; de a" 1. 
erre nem hajlott, mivel már két reform-jeleit (Evans 
és Leader) jelenték magokat.“  A’ Standard szerint 
Middlesex jeleltjeivel, a’ whig Byng és radikális 
Humeval, két tory jelelt fog versenyezni. Ugyan 
e’ lap m ondja, hogy Irlandban, a’ hol cákk O’ Con
nell czolonkjának valamellyik tagja mutatja magát, 
mindenütt leend egy csatára kész conservativ ellen
fél. Sh. Crawford úr Dundalk parlamenti helyéről 
lemondott. A’ választási mozgás az egész országban 
elkezdődött. Különösen munkásak a" radikálisok. 
Birminghamban nagy gyűlést ta rto ttak , ’s a’ mun
kások egyesülete felírást intézett Anglia, Irland és 
Skóczia radikális reformereihez.

The Constitutional czímii radikális lap , melly 
még alig egy éve lépett a’ Public Ledger hajdani 
híres és legrégibb londoni lap helyére, jun. lsőjén 
olvasók hijánya m iatt, megszűnt. A’ Standard ha
lotti beszédet tart felette, ’s azt mondja, hogy a’ 
mindennapi radikális lapok között (az Examiner és 
Spectator vasárnapiak) ez a’ legjobb és legbecsüle
tesebb volt. „Sit divus, dum ne sít v ivus!“  gon
dolja magában a’ Standard. A’ radicalis hírlapok 
átaljában igen szaporodnak.

Az alsó ház jun. 30ki ülésében, a’ budget elő
terjesztésekor, Spring-Rice ú r , kincstári kanczel- 
lár, megjegyzé, hogy a’ kereskedő ’s ipart űző 
néposztályok mostani szorongása iránt a’ tavalyi 
budget előadásakor már intést tő n , ’s hogy ez nem 
vala alaptalan, mutatja a’ dolgok mostani állapot ja. 
Azonban már hosszasan tartó nyomorúság miatt nem 
aggódhatni, mert a’ legnagyobb baj elenyészett ’s 
az ország segédforrásai elegendők lesznek a’ nehéz
ségek elhárítására, ha semmi ollyas lépés nem téte
tik , melly a’ statushitelt csonkítaná; mert az or
szág segédforrásainak alapja a’ statushitel, ’s nagy 
ártalmára lenne az országnak, ha a’ birtokos és 
dolgozó néposztályok érdekei között határvonal ho
zatnék. A’ status és nép segédforrásai csak akkor 
vannak biztosítva, ha a’ szegények birtoka szint
úgy védelmeztetik, mint a’ gazdagoké. A’ jővén-1

dő eránti kedvezőbb kinézeteit azzal támogatá, hogy 
az angol bankban mindig jobban szaporodik az érez 
pénz. Áttérvén a’ budgetre említé, hogy tavaly több
re ment a’ jövedelem , mint eleve felszámittaték, 
t. i. 46 millió 980 ezer ft. stgre volt számítva, ’s 
48 millió 453 ezer jött-be. A’ jelen évre nézve 
megvallá, hogy a’ mostani kereskedési szorultság
ból ártalmas befolyást várhatni a’ jövedelmekre, 
mellycknek öszves summáját 47 millió 240 ezer 
fit. stgre, a’ kiadásokét pedig 45,786,415 forint 
stgre számitá, a’ statusadósságok kamatjain kívül. 
Reményié, hogy a’ parlament közelebbi összegyű
lésekor kedvezőbb eredményeket fog jelenthetni. 
Egyébiránt megelégedve látja az adók leszállításá
nak jó sikerét; nevezetesen az üveg-’s papiros-adó 
mérséklése tetemesen gyarapítá az e’ czikkekbeli 
kereskedést. Az ujság-bélyegadó kevesbítésének is 
igen jó hatása volt a' papirosgyártásra és újságok 
forgására. Ez étben felesleget nem igen re
mélhetni , és így az adók további leszállítására sem 
gondolhatni. Végül megjegyzé, hogy az amerikai 
egyesült statusok át fogják látni, miként jólétök 
csak a’ kereskedési hitelen alapúi, ’s ezt annál in
kább igyekezendnek fentartani, mivel Anglia a’ 
legterhesebb viszonyok között is teljesítő kötelezé
seit. Ezután meghatalmazni kéré a’ kormányt folyó 
költségekre 13 milliónyi kincstári kötelezvény ki- 
adhatására. Hume úr dicséré a’ ministert, hogy 
semmit sem titkolt-el, ’s a’ felesleg csekélységét 
nyilván megvallá. Azon kérdésére, valyon a’ sta
tusadósságból rovatott-e le valam i, a’ minister fe
leié , hogy hat év óta 8 millió 320 ezer ft. stg. fi- 
zettetett-le. Richards és Robinson un. hevesen meg
támadták a’ ministereket pénzügybeíi viseletűkért. 
A’ ministeri javaslat mindazáltal elfogadtaték. Ez 
ülésben még egy bili is keresztülment, miként ide
gen tiszteknek a’ britt szolgálatba lépés ’s előlépte
tés, ezredességig, megengedtetik.

A’ tory párt alkalmasint meghasonlott, mi 
Wellington hg. nyilatkozásából, és Russell lordnak 
’s a’ ministeri Couriernak rá halmozott dicséretéből, 
sőt a’ Times és M. Post közötti versengésből is ki
tetszik. Nagy figyelmet vont magára a’ Timesnek 
állítólag egy iriandi protestánstól eredt czikkelye, 
miként Irlandban a’ protestánsok gyászban járnak 
egyházba; de a’ papista papok nem csak minden 
gyászt ’s könyörgést az elhunyt király lelkeért, 
megtiltottak, hanem hálakönyörgéseket emelnek 
a’. Mindenhatóhoz, mert az ifjú királyné, állításuk 
szerint, kész az egyedid idvezítő egyház kebelébe 
visszatérni, mellyhez nagybáttya, Leopold király, 
nyilván, annya pedig , Kent hgné, titkon tartozik, 
mit onnan következtetnek, hogy a’hgné nagy sum
mákat adott katholikus kápolnák építésére, és Shiel
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urat gyakran ebédre h ív ja ; sőt azt is állítják, hogy 
a’ királynénak katholikussal kell házasságra lépnie. 
A’ Times ugyan mindezt csak árulók álmodozásá
nak veszi; mindazáltal felszóllítja Melbourne lordot, 
hogy a’ status és egyház fentartása eránti szent kö
telességét el ne árulja, a’ királyné bizodalmát meg 
ne csalja. Helyzete a’ király halála által egészen 
megváltozott; mert most már nem egy tapasztalté 
öngondolkozó fejedelem, hartem tapasztalatlan gyer
mek szolgája, ’s némileg gyámja és attya; ideje 
tehát már a’ királyi kiváltság és egyház ministere
ként viselni magát, ’s Victoria és O’ Connell kö
zött választania, mert két úrnak szolgálni nem 
lehet.

A’ királyné naponként audientiát ad ministerei
nek. A’ közönség annyira kiváncsi őt lá tn i, hogy 
a’ palota kapuja előtt és kocsija körül tolongó so
kaság kikerülése m iatt, titkon kéntelen sétálni men
ni. A’ h ír, hogy jun. 2Skán Windsorban az özvegy 
királyné meglátogatása után rosszul lett volna, 
alaptalan volt. Mint beszélik, két hét múlva már 
fenséges annyával együtt Buckingham-palotába fog 
O Felsége átköltözni. Míg O Felségének házassága 
kérdésbe jő n e , addig is nyüzgeségeket kell szen
vednie némelly eszelősektől, kivált a’ már említett 
40 évii, gazdag nőtlen férfitól, Tunbridgewall 
szomszédságából, ki öt év óta kis herczegasszo- 
nyát, mint a’ mostani királynét nevezé, minden 
sétálásakor kisérgette, ’s ezen illetlenséget most is 
folytatni akarja.

Victoria királyné, mint egy londoni levél írja, 
alacsony termetű; nyílt, német arczában igen kel
lemes kinyomás fekszik, ’s szemei áthatok. — A’ 
jó  Wilmos király elhunytával az olasz dalszínház 
fénye is elenyészett Londonban. Az idegen mű
vészek azonban folyvást adnak hangversenyeket, 
mellyek között legkitűnőbb volt a’ stuttgarti Be- 
nedikté junius Okén a’ kir. színházban. Julius 14- 
kén a’ conventgardeni színházban fog adatni nagy 
hangverseny, Bethovennck Bonnban felállítandó 
emlékére.

A' Times szerint Adelheide királyné már job
ban van; orvosai tanácsából naponként kocsizni 
szokott.

Az angol hadseregnek jiü. Íjén volt 4 tábor 
nagyja, (a’ hannoverai király, Cambridge hg. Leopold 
belga király és Wellington hg.) 106 generála, 186 
generálhelytartója, 317 genrálőrnagya, 211 ezre
dese, 687 alezredese, 710 őrnagya (ezek közül 
331 volt jelen a’ Waterlooi csatában). Ezen új fél
évi e:i az ország és gyarmatok őrségei sok helyen 
fel; •sereltetnek. A kormány jövendőre egy ezredet 
három évnél tovább nem akar egy gyarmatban 
hág. ni.

Cast-India-IIouse museumába közelebb érke- 
zett-meg a’ Masson úr által szerzett, ’s a’ bombayi 
kormány átal küldött keletindiai régiségek gyűj
tem énye, melly 7000 (bactriai, hindu-scytha, és 
hindostani) metszeményből ’s pénzből áll. — A’ 
londoni térítő társaság ájtatos orvosokat keres, k ik  
sebészi operatiókra és.Chinában térítésre képesek 
volnának.

Londonban még jul. 4kén is gyászoltak a’ bol
tok , pedig IV György halála után csak négy nap 
tartott gyászuk. Azonban az alsó kalmárok gyászo
lása mellett a’ fő nemesség palotájin semmi gyász
jelt nem láthatni. Sőt a’ toryk, kik az orangista egye
sület által Cumberland hget akarták thrónörökössé 
tétetni, csak vonakodva vesznek részt a’ királyné 
eránti hódolat nyilvánításában. Somerset grófság 
toryjai nevezetesen nem akartak megjelenni a’ nép
gyűlésen, hol O Felségéhez szerencsekivánó felírás 
készítetett.

A’ hírlapok leírását közük a’ király koporsó
jának, melly jul. 2kán vitetett-el Windsorba. E ’ 
koporsó aranyzott bronzzal egyszerűleg van éke
sítve, ’s belseje fehér selyemmel bevonva. Fede
lének tetején áll a’ kir. czímer aranyból; közepén 
olvasható e’ felírás: „Bepositum serenissimi 
potentissimi etexcellentissimi Monarchae Gidiel- 
mi Quarti, Dei gratia Britanniarum Regis, fidei 
defensoris; Regis Hannoveriae, A. C.; Brunsvici 
et Luneburgi Ducis. Obiit XX die Junii anno Dó- 
mini MDCCCXXXVII, aetatis suae LX X II, reg- 
nique sui VII.“  Alól láthatni a’ koporsón a’ haris- 
nyakötő-rendet e’ körirással: „Ilony sóit qui mai 
y pense.“  Naponként legalább is 20 ezer ember 
tódult látására, közöttük Grey gr. ki igen elfogó- 
dottnak látszék.

A’ királyné, mint a’ M. Post mondja, új ka
tonai érdem-rendet akar alapítani, ’s vele legelő
ször is a’ vittoriai csatában volt britt tiszteket meg
ajándékozni , minthogy thrónra éppen e’ csata nap
ján lépett. — A’ tory lapok Örülnek, hogy sir H. 
W heatly, az elhunyt király magános pénztárnoka, 
Victoria királynénál is megnyerte e’ hivatalt. De
vonshire hgnek is ajánltatott a’ lordkaniarási hi
vatal isméti elvállalása.

Képzelettel sem érhetni utói, mond a’ Specta
to r, a’ sebességet, miként a’ nemzet ügyei az alsó 
házban föl) tatnak. A’ múlt hét négy első ülésében, 
melly öszvesen 24 órát tő n , 430 törvény vitatott- 
meg, és így eg)Te-egyre 3 első és 54 másod perez 
esett. — A’ Globe szerint, a’ conservativek jövő 
választáskor mindenütt versenytársat szándékoznak 
a’ szabadelmüek ellenébe állítani, hogy ha nem 
győznek i s , legalább minél több költséget okozza
nak a’ szabadelmü jeleiteknek. Westminsterben nem
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igen fog sir G. Murray elválasztatni, mert ő to ry , 
’s a' választók, kik sir F r. Burdettet még refor
mernek tarto tták , nem adják rá szavukat. Byng 
és Hume uu. barátai közelébb határozák, hogy köl
tség nélküli eh álasztatásukat fogják gyámolítani, 
mi végre azonnal 1000 ft. stg. íratott-alá. Egyéb
iránt William Cobbett ú r, a’ hasonló nevű politikai 
iró fija , Hume úrral versenyezni készül. Cobbett 
ú r , politikai nézeteiben, attyának igen hű mássa, 
azaz ó benne is vegyülve van a túlságos radicalis- 
mus némelly conservativ hajlandósággal. •

W indsorban ’s St. György kápolnájában már 
minden elkészítetett a’ király" temetéséhez, melly 
juh 8kára esteli 9 órára határoztatok. A' királyné 
naponként meglátogatja férje koporsóját; a’ hóit test 
mellett éjjel nappal hat apród áll ő rt, kiket hat ka
marás fog felváltani, ha majd díszágy on lessz a ki
rály" kiterítve. Sussex hg. mint első gy ászos fél fog
ja  kísérni a holttestet.

Cumberland Gy örgy hg. liannoverai korona
örökös, a M. Herald szerint, mihelyt nagy korú
vá leszen 30 ezer tallér évjövedelmet aranyban, 
rangjához illő lakást, házasságakor pedig még pót
lékul 10 ezer tallért arany ban fog kapni.

Az irlandi nemzeti egy esület jun. 30ki ülésé
ben olvastatott-fel 0 ’Connell úrnak l  ejéhez French 
úrhoz, az egyesület titoknokához írt levele, m e l l 
ben az egyesületet a tory' jeleltek elleni legnagy óbb 
munkálódásra, ’s legszorosb egy esülésre szóllítja- 
fel; a’ választások igazgatására „király né barátai“ 
név alatt biztosságokat javasol mindenütt nevezni, 
melly ek Illand békéjének ’s szerencséjének el
lenségei ellen ’s barátai mellett ingy en munkálód- 
janak. „E z , úgy mond, eldöntő pont az irán
ti nagy próbatételünkben, valyon Irland kormá- 
nyoztathatik-e igazságosan birodalmi parlament ál
tal , vagy pedig a’ honi parlament visszaállításán 
kell igy ekeznünk. Irland most kész összeolvadni a’ 
birodalommal; készek vagyunk a’ tökéletes és örö
kös megbékülésre. Irland és Anglia hadd legy en 
eggyé! De erre a* jogok, törvények és szabadsá
gok egyenlősége szükséges. Többet nem akarunk, 
kevesebbel meg nem elégszünk. Igazi, siikeres unió, 
vagy' semmi unió , ez forog kérdésben. E ’ czél elé
résére, mellettünk van tiszta szívű fejedelemnénk 
jóakaró kívánsága, a’ ministerium pártfogása, 
minden angol és skót szabadelműnek szózata, és az 
irlandi nemzet óriási ereje. Ki vélné, hogy, Lynd- 
hurst és Peel, a’ rabló, Önző és vakbuzgó tory párt 
vezérei, még képesek lennének Irlandban az oran- 
gismus vérfertőztette uralkodását felállítani ? Az ő 
pártjok ugyan gonosz és igen elszánt; de az igazság, 
törvény szerűség és szabadság részünkön van, ’s a’ 
csata sokáig nem Úrikat '$ kétséges nem lehet. Szer-

kessszétek tehát össze ,,a’ király né barátai“  társa
ságát , de úgy hogy az ne csak névvel, hanem va
lósággal is barátja légyen a’ király nénak.“  — E’ ja
vaslat egy ező akarattal elfogadtatott. Kilkenny' vá- 
lasztójmak is megirá O’ Connell, hogy míg bizo- 
dalmukat bírja, más hely képviselőségére nem vá - 
gy akozik. Dublinban tehát nem fog jelekként fel
lépni. — A’ Dublin P ilo t, e czím alatt: ,,A’ bol
dogult király", a’ jó király né és az öreg főrangú öz
vegy,“  közöl, hihetőleg O' Connelltől, egy czik- 
kely t ,  miként a’király, halála előtt nehány" nappal, 
Kent hgnét ’s Victoria hgasszony t magához hívatá, 
kik meghívását nem fogadák-el. Halála után az Öz
vegy' királyné iizené nekik, hogy' közleni valója 
lenne velők, mit a’ király halálos ágy ában bízott 
rá ; ennek következésében a' király né meglátogatta 
az özvegy' király nét, de a' beszélgetés nem igen ba
rátságos volt, ’s hamar félbe szakítatott, a’ király 
né azt válaszolván, hogy' kiki csak saját ügy eiről 
aggódjék. A’ Standard mindezt alaptalannak vallja.

FRANCZIAORSZÁG.
Algíri jun. 24ki tudósítások szerint a’ metid- 

schadi síkon lakó törzsökök meghódoltak, a’ re- 
ghaiai telepíti ény en történt rablások megtérítettek. 
Algír fő törvény szék e elibekét arab idézteték, egy ik 
gysíkosságért, másik rablásért. Az első halálra Ítél
tetett, a’ második felmentetett; amaz, Ítéletét hall
ván, így szólt: „Fejem et elveszitek, ezét pedig 
meghagyjátok! Ti ezt igazságnak nevezitek! A’ 
franczia igazság bolondság!“ A felmentett arab 
azonnal elsietett a’ városból, vissza-vissza tekintve, 
félvén, nehogy ismét elfogassék.

Juh 3ki franczia lapok írják , hogy' bizonyos 
megy ében egy" falusi pap hagy omány ának árverése
k o r, a’ pinezében egy hordó alatt volt bőrládában 
találtatott 20 ezer darab arany', egy rubinnal ki
rakott óra, egy' brilliántos arczkép (melly le volt 
törölve), lánczok, gyűrűk, mintegy' 500 ezer fr. 
értékben; továbbá egy' milliónál több adóssági kö
telezvény ek , játéki veszteségekről, melly ek több- 
nyire fő nemesek által, XIV L a j o s  udvarában 
az ő kiskorúsága alatt, Mazarin bibornok részére 
adattak.

Orleans hgnek egy' rendelethordó tisztje julius 
4ke reggelén utazott - el Algírba. Mint beszélik 
Orleans herczeg is készül elmenni a’ constantinei 
táborozásra,’s Orleans herczcgné Toulonig fogja őt 
kísérni.

Conrad brigadás özvegy e iránt különös jóaka
ratot ny ilv állít a’ k. família. Két fiját Orleans hg. 
vette pártfogása alá , ’s az egy ik a’ st. cy ri osko
lába adatik; az ifjabbik pedig, ki tengeri szolgá
latra szánta magát, Joinviile hgnek ajánltatctt. —,
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Paganini Turinból Parisba érkezett. Straszburg 
és Lyon között új levélposta állítatott-fel, melly 
Straszburgból délután 4 órakor indul, és harmadik 
nap reggeli 4 órakor, és így 36 óra alatt ér Lyon
ba , mire eddig 60 óra kivántatott. — A’ párisi ta
karék-pénztár jul. 2 ’s 3kán 506,792 fr. vett-be, s 
525,500at fizetett-vissza.

AMERIKA.
A’ Mobile Commercial Register szerint Sant- 

anna Bustamentében egy lovas osztály által elfoga
to tt, ’s texasi viselete miatt hadi törvényszék eli- 
be fog állítatni.

PORTUGALLIA.
A’ M. Herald jun. 25ki tudósításokat közöl 

Portugálból. Lissabon csendes volt, a’ ministerium 
nem változott-meg. Algarbiai tudósítások szerint 
Remechido megverte az ellene küldött seregcsapa
tokat , ’s az elfogott tiszteket agyon lövette. — A’ 
Standard levelezései említik, hogy a’ constitutio 
ismét változást fog szenvedni. A’ mozgás tanyája 
Oportóban leend.

SPANYOLORSZÁG.
Telegraphi üzenet Bayonneból jiü. 3káról: Es- 

partero Logronyóban jun. 26kán Van der Meer bá
ró által tudósítatván, hogy D. Carlos Tortosa felé 
indult, ott az Ebrón átmenendő; egyszersmind azt 
is hallván, hogy a’ carlista zászlóallyak Navarrát és 
Alavát oda hagyták, ’s Ordunyához, az Ebro felső 
vidékére, gyülekeznek, Castilia miatt aggódni kez
dett, ’s jun. 27kén nyolez zászlóallyal Arciniega 
felé nyomult, hová több zászlóallyak is fognak 
menni. Riberában nyolez zászlóallyat, a’ portugá
lokat pedig Vittoriában hagyta. (Az ő serege tehát 
öszvesen legalább is 30 zászlóallyból áll, melly szét 
osztva sehol sem tehet nagy csapást, az Ebro alsó 
vidékén pedig a’ két infant és Cabrera serege előtt 
csak Oraa csekély számú csapatja áll, ’s a’ győze
delmes van der Meer egy idő óta távolról kíséri a’ 
carlista tábort.) Oraa jun. 25kén Alcanizban v o lt, 
’s egy osztályt Belchitébe, másikat pedig a’ carlis- 
táktól még el nem foglalt Molinába szándékozott 
küldeni. ;<•

Miilyen lábon áll a’ királyné seregénél a’ ha
di fenyíték, kitetszik Oraa generálnak következő 
napi parancsából: „Midőn valamelly brigada vagy 
zászlóally csatába megyen, parancsnoka tartozik 
egy fél csapat gyalogságból és egy század lovasság
ból utócsapatot alkotni, mellynek kötelessége le
end mind azt, k i parancs vagy seb nélkül hagyja- 
el a’ csatamezőt, lelőni. Az ellenség előtt szétsza

ladt zászlóallyak és századok parancsnokai azonnal 
felfuggesztetnck ’s hadi törvényszék elibe állítat
nak. Csatázáskor hallgatni kell; különösen az illy 
kiáltozások: a’ lovasság nyomuljon - előre ’stb. 
mellyek a’ csendet megzavarhatnák, elhagyassa
nak.u

Az idegen sereg áüapotja igen sanyarú. A’ tisz
tek Carondelet báró navarrai alkirálynak jelenték, 
hogy ha gyámolítást nem kapnak, kéntelenek lesz
nek a’ franczia hadsereg tisztjeihez folyamodni szá
nakozásért. A’ lengyel láncsás ezred a’ királyné 
seregeivel egy esketett. Egy századja Oraanál van , 
ki azt nyilatkoztató, hogy ezen katonákat szüle
tett spanyolokként keli tekinteni, ámbár a’ regens 
királynétól kapott lengyel zászlót tovább is meg
tartják. — Bayonnei jun. 29ki lev él szerint Bilbao, 
S. Sebastian és Yittoria szabadéiulü lakosai nem 
akarnak az új constitutióra megesküdni, hanem 
fueróikhoz ragaszkodnak. — Barcelonában jun. 26- 
kán jdent-meg Meer báró hivatalos tudósítása a’ 
Graa és Guisona melletti csatáról, melly szerint a’ 
christinók 92 holtat, 527 sebesültet, a’ carlisták 
pedig két ezernél több embert vesztettek, kik kö
zött van Sanz generál is. A’ christinók részéről el
esett az öreg Dodgin brigadás, az oportói gráná
tosok ezredese.)

Madridból jun. 27kén ezeket írják: Tegnap 
este nagy gyűlést tartottak a’ követek Ferrer ú r
nál, a’ cortes néhai elnökénél, ’s a’ ministeri több
ség legnagyobb befolyású tagjánál. Jelen valónak 
az előhaladó kevesbség követei is , ’s hosszas tana
kodás után meghatároztaték, hogy a’ ministeriura- 
nak eldöntő és sürgető rendszabályként fog java- 
soltatni, 20 ezer nemzeti őrnek tüsténti kiállítása, 
kik a’ tartományokat elfoglalják. Engedelem fog 
adatni mindazoknak, kik a’ carlisták legyőzésére 
egyes csapatokat vezérleni ajánlkoznak. Most már 
nem Mendizabal úrnak, hanem Pizarro úrnak ki
lépéséről beszélnek. A’ hadsereg nagy szükséget 
lát. Beszélik, hogy kapitányok kórházakban kol
dultak kenyeret, ’s gyermeiknek menedéket. A’ 
kormány tudósítaték a’ hadseregnél, kivált Espar- 
teroénál, uralkodó békétlenségről, ’s ezért nem 
igen siet neki parancsolni, hogy katonájit az új 
constitutióra eskesse-fel. A’ cortes mai ülésében 
109 szózattal 32 ellen elfogadta első czikkelyét a’ 
tized eltörlése eránti törvényjavaslatnak.

A’ M o n i t e u r  e’ telegraphi üzenetet közli: 
„Bayonne jul. 5kén. Saragossai levelek valósít
ják  , hogy a’ carlisták junius 28 ’s 29kén átkeltek 
az Ebrón.“

Kiadja K u l t s á r  A. —  Szerkezted G a lv á c sy . Zöldkertutcza (töpl)lbacbcr:0»3rtífc) é | 9 8  sz. 
Nyomtatja T r a t  t n e r  - K á r o l y  i  Urak’ útczaja 6 1 2  szám alatt.

úi
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T r a t t n e r  és K á r o l y i ’ Könyvnyomtató-Intézetében Pesten
megjelent, és Eggenberger 3 Hartleben 3 Heckenast , Kilian 3 M üller ’s több más

Könyvárosnál megszerezhető:

H ma j ti a 1
H a z a i  Almanach 1837.

Selyem kötésben ára 2  fr. 50 kr. Közönséges kötésben 2  fr. 34 kr. pengő pénz.

Híradás a’ Magyar Törvénykezési Szótárról.
&T A’ Főméltóságú magyar

Királyi Kúriának
Törvénykezési Mester - szavait egybefoglaló Deák-Magyar Szókönyv már sajtó alatt van illy 

' czim alatt:

M a g y a r

Törvénykezési Szótár
felsőbb engedelem mellett, kiadja Trattner-Károlyi’ Könyvnyomtató - Intézete Pesten.

Ára kötetlen 2 0  kr. ezüst pénz. (2 )

JELENTÉS.
Májgyuladásom ’s ennek más terhes és hosszas 
következései, nie Ily ek csaknem sírba döntőnek, 

megakaszták a’

S Z M M W j É I j Ó '
és ehez csatolt

L i t e r a t ú r a i  L a p o k '
megjelenését;

de miután a* veszedelmet kiállottam, reméltem, 
hogy e folyó év’ Február’ végéig a’ hátrama
radást kipótolva lapjaim kiadását szakadatlanul 
folytathatom.

Postaköltség nélkül háromy a’ boríték alat
ti lapok’ félévi ára pedig négy pengő forint. 
Azonkívül minden hetedik példány az illető 
postahivataloknak ajánltatik kedvezésül.

E ls ő  fé le s z te n d ő .  1837.

Ú gy, mint eddig, párt ’s harag nélkül in- 
dúland meg a’ S z e m l é l ő  L i t e r a t ú r a i  
L a p j a i v a l  együtt, azaz: réezrehajlatlanság- 
gal a’ pártatlanság’ pákáján fog igyekezni ha
ladni „Sine ira et studio,“ mert a’ kedvezés és 
harag, indulatok, mellyeknek festése ugyan a’ 
művészet* körébe tartozik, de nem kritikai la
pokba, hol semmiféle indulatnak nem kellene 
az ítéleteket és bírálatokat megháborítani.

Hibátlan nyomatásra különös gond fog ez
után fordittatni. A’ magyar literatura’ elterjedé
se és sűrű megizleltetése, tiszta’s még is a’ nagy 
közönségtől is könnyen érthető nyelvet kíván
ván , kivált újságokban és ha\iratokban; ezen 
csaknem közkívánatnak is megfelelni — köte
lességének tartandja. Kassán Januarius’ lükén 
1837 a’ szerkesztő

K ovacsóczy M ihály . ( I )

(I )  Haszonvételi hirdetmény.
Nemes szabad királyi Szabadka városában ta-
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/áltató haszonvételek u. m. bor, pálinka, az úgy 
nevezett koschervein ’s ser mérési jus kivágása 
és kimérése, továbbá 6 mészárszékek, melly- 
fiek mindegyikéhez 50 nagy láncz földhaszná
lata vagyon hozzá kötve, az országos és héti 
vásárok, 1837diki Május lsőjétül, 1840 Április 
utolsó napjáig három esztendőre, f. e. Február' 
6kán a’ kebelben a’ városháza épületében reg
geli órákban tartandó közönséges árverés utján, 
haszonbérbe fognak kiadatni. Melly végre köz
hírré tétetik : hogy azok, kik ezen használato
kat kibérelni szándékoznak, vagyonaik állapot- 
ját hiteles tanúság által bémutatni , azon kívül 
a’ bérbe venni kívánó haszonvételekhez arány
zott bánatpénzt is előre letenni kötelesek lesznek.
— A’ többi feltételek a’ kebelbeli jegyzői vagy 
számvevői hivataloknál előleg is megtudhatók.
— Költ Szabadka sz. kir. városában, Januarius 
13kán 1837. tartatott Tanács ülésből. (3)

(1D H ir d e té s . Nemzetes Cziglényi Já
nos urnák elhunyt hitvese, néhai ns Gaizler E r
zsébet asszonyság örököseinek részéről ezennel 
közhírré té te tik , hogy ns Pest vármegyében 
helyezett Tinnyei és Jászfalusi, úgy szinte ns 
Tolna vármegyében kebelezett Görbéi rész jó
szágaik szabad alku mellett eladandók.

A’ feltételek iránt nzetes Heliser Jósef ur 
sz. kir. Esztergám városi Tanácsosnál bővebb tu
dósítást vehetni. 0 )

gr llj tudományos, 
szépliteraturai és cri

tical folyóirat.
AZ ATHENAEUM, 

tudományok’ és szépmű vészetek’ tára;
’s társa FIGYELM EZö 

az egyetemes íiteratura’ körében;
D. SCHEDEL, VÖRÖSMARTY ÉS BAJZA’ 
szerkeztetésök alatt, januarius’ l. 1837. indult- 
meg ’s ezen túl hetenként három szor  jelenik 
m eg, név szerint: az Athenueum ból csülörtö-, 
kön és vasárnap egy egy ív ,  a’ F igyelm ezó* 
kői minden kedden egy ív.

Azon tisztelt ÍRÓK, kik munkás részvétel, 
ígértek , a’ következők: B alásházy  János  t 
Ura ssai Sám uel y B ugát P á l , Czuczar Ger- 
gely  ̂ G róf De&setcffy A u r é l , Báró E ötvös  
J ó zse f, Fábián G ábor, Eáy A n d rá s , Fri 
valdszky im r e , Goal J ó z s e f , G arove L á sz
ló , G yón j S á n d o r , U erepei K ároly , Jakab  
Is tv á n , Báró Jósika  M iklós, K lauzál Im re ,

Kovács P á l, K ölcsey F ereticz , Luczenhacher 
János , M olnár S á n d o r , K agy K á ro ly , Pé- 
czely J ó z s e f , Ste ttn e r  G y ö rg y , S zá sz  K á 
ro ly , Székács J ó zse f, Szenvey J ó zse f , Szon- 
tagh  G u sz tá v , Tasner A n ta l, Tóth L öriucz , 
Vajda P é te r , W arga  János, Z sivora  G yörgy. 
Újabban még: Fabriczy Sámuel, U étény i J á 
nos , Lukács M óricz, Petrichevich  H orvá th  
L á zá r , Szlem enics Pál és G ró f Teleki J ó zse f,

Félévi ára a* kettőnek, noha hetvennyolez  
tv  im periá l - negyedrétben , csinos, tömött és 
könnyű o lvasata  n yo m ta tá ssa l; h e l y b e n ,  
kihordással, vagy köny városi úton 4 fr. cp .; 
p o s t á n  nyomtatott boríték alatt 4 fr. 48 kr. 
cp. Velinpéldányok félévenként öt húszassal 
drágábbak. Helybéliek évnegyedenként is vált
hatnak példányt 2 ftjával.

Előfizethetni a’ kiadó-hivatalban, P esten , 
a’ ferencziek’ piaczán, a’ kir curia melletti sa
rokházban , 434 sz. a latt, a’ 2d. em eletben; 
Pesten k ivú l minden kir. postahivatalnál, mel- 
lyeknek köszönetül minden nyolezadik példán
nyal kedveskedünk. VégFe köny városoknál i s , 
ha ki havonként kívánná járatni.

I). Schedel Ferencz és 
V örösm arty  M ihál. (!>)

(3D  J e l e n t é s  B u k a r e s t b ő l ,  a ’ „bu
karesti német ügy viselő intézethez“  (Deutsches 
Geschäftsbureau zu Bukarest) lehet folyamodni 
mindennek, kinek ezen városban akármelly ügy 
íelől értesítésre van szüksége. Ezen intézet fog
lalatoskodik : az itteni tiszihatóságoknál vagy 
consulságoknál folyó ügyek’ \ Relével, porté
káknak vagy művészeti tárgj aknak solid keres
kedőkhöz eladásával, hivatalt vagy szolgálatot 
keresőknek illendő helyekre alkalmazásával, la
kások’ és boltok’ megrendelésével, és minden 
e/.en tartományi viszonyok felőli értesítéssel.

Bérmentesített levelek , két váltó ezéd. fo
rint előrefizetés mellett, postán leendő feleletre 
bizonyosan számot tarthatnak. (3)

( 2 )  C h a m p a g n i  b o r  . 1 8 3 4 d i k r ő i
veres és fejér ’s a' legjobb minémüségü, nagy 
palaczkja 2 4 , kis palaczkja 16 garason conv. 
pénzben, úgy szinte igen jó

1 8 3 4 k i  r u s z t i  é s  s o p r o n i  asszú-
szőlő borok igen illendő árron szerezhetők 
Prückler Ignácz’ fűszer-kereskedésében Pesten , 
Sebestyén piaczon „a" fejér farkasnál u (3)
Pénzfolyamul: Becs, jan. I4kén: 4 poles statuskötelez. 

100; 3 petes 75,"/; 1821diki status köles. 142; 2* 
petes Becs városi baukóköt. 66*
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T U D Ó S Í T Á S O K .
7. szám. P e s t e n  szombaton Szent-Jakablió* 22kén  1 § & 7

Magyarország és Erdély (kinevezések ; a’ tens. Nádor Had-Emsbe érkezik ; kisdedóvó intézet; gőzmalom-állítási szándék ; oskola-láto 
gatás; Dercsényi János meghal; pesti halál-statistika; gőzhajók; Horvát Zsigmond esperessé.választatása; zágrábi hírek; ’sat.) Nagy 
britannia (parlamenti ülések; regensségt bili; Vilmos király a’ disz-halót ti ágyon; 5sat.) Francziaorezág. (Orleans hg. künn, ii betegsége- 
bői felgyógyul’, ’s Paris nevezetességeit nejével látogatja; kó'nyv-statistika; Clauzel marsai; algíri hírek ; ’sat.) Portugallia (pénz-szük
ség; *sat.) Németország (Cambridge hg búcsú-vétele Hannoverától: Fi neszt király ilyilatkozványa ; ’sat.) Amerika. Spam olország (cortes-

munkálatok ; hadi tudósítások ; ’sat.) Kereskedési tudósítás a’ gyapjúról.

M A G Y A R O R S Z A G  és E R D E L Y .
*  /  _
0  cs. ’s apóst. kir. Felsége f. évi junius 13d.

költ legfelsőbb határozatában a’ kalocsai érseki káp
talannál fokonkénti előléptetés által főtisztelendő 
Thuegut Vénczel eddigi éneklő kan. urat olvasó, — 
helyére főtiszt. Csupor Mihály urat éneklő, — fő
tiszt. Tering Gáspár urat őrkanonokká; ft. Wagner 
Ferencz urat Bácsi Sz. Pál prépostjává; főtiszt. 
Girk György urat székesegyházi, — főtisztelendő 
Rein Jakab urat bácsi, — főtiszt. Nehiba János 
urat tiszai főesperessé; főtiszt. Szathmáry Antal 
urat pedig idősb mester-kanonokká nevezni kegyek 
ítteseu méltóztatott.

Ő cs. kir. Felsége f. évi jun. 22dikéről hely
tartósági feltevő Futásfáivi Lukács István urat 
Ugyan a’ nagym. m„ kir.. Helytartótanácsnál titok- 
nokká nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. kir. Felsége junius’ 13dikánkÖít legfel
sőbb határozatánál fogva a’ m. udv. Kanczelíáriánál 
eddig feltevői gyakornok Tallián Pál urat íisztlb. 
eoncipistává nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. kir. Felsége apr. 13d. legfelsőbb határo
zatában Temes vmcgyei főügyész Osztoics János 
urat kir. udvarunkká nevezni kegyelmesen mél
tóztatott.

O cs. k. Fensége, országunk’ Nádora f. juh 
ődikén kíséretével együtt Bad-Emsbe szerencsésen 
megérkezett.

Tek. Bihar vmeg}rénck főispányi helyettese 
mélt. Lónyay János heíy tar tósági. tanácsnok úr Ha
zánk’következő jeles íróit: Bajza József, Kis János 
superint. Kisfaludy Sándor, Szemere Pál és Vö
rösmarty Mihál urakat azon megye’ táblabíráivá ne
vezte.

Pest. Folyó julius’ 12dikén Nádor gőzhajó 
Bécs felé magával vitt 116 utast; juh Ildikén pe
dig Árpád gőzhajóval érkezett 66 utas. — I. Fe
rencz nevű gőzhajó Pestre f. hó’ lődikén megér
kezvén részint pestiek’, részint bécsiek’ számára 
tetemes mennyiségű gyapjút, kendert és gyapotot 
szállított. Egy részét ezeknek Árpád gőzös viszi 
Bécsbe, ’s ezután az utazókon kívül mindenféle 

Második Féleszlendói

á r u k ’ sz á llítá sá t is e lfo g ad ja . —  A z e g y ik  p e s ti  b iz 
to s ító  in té z e tb e n  1 8 3 7  ja n u á r  l s ő jé tő l  ju n iu s ’ v é g é ig  
t e t t  a ’ tú z ib iz to s ítá s  7 2 6 0 1 1  fo r . 9  k r .  p p . ;  a ’ v íz i-  
b iz to s ítá s  5 9 8 0 1 4  f o r . ;  a ’ s z á ra z u tá s i  4 2 5 3 5 1  fo r. 
1 9  k r . ;  ö sz v ese n  1 7 4 9 4 0 9  fo r . 28  k r .  p p . Ism . —- 
G ő z h a j ó z á s  P e s t  és B é c s  k ö z ö t t  a ’ j ö v ő  
h ó n a p b a n :  N á d o r  g ő zh a jó  B écsb ő l P e s tr e  in d á i  
’s é rk e z ik  au g . 3. 9. 1 6 . 23  V  3 0 d ik á u  ; P e s trő l  
B écsb e  in d u l aug . 5 ,  1 2 , 19  ’s 2 6 d ik á n  ?  Á r p á d  
B écsb ő l P e s tr e  au g . 1 ,  7 ,  1 3 ,  2 0 ,  2 7 d ik é n  ; P e s t
rő l  B écsbe  aug . 3 ,  9 ,  1 5 ,  22 ,d ikén . —  A z em lí
t e t tü k  b ú v á rh a ra n g  fo ly ó  ju h  1 9 d ik é n  e g y  a ’ Z r in j  i 
g őzöshöz  k ö tö t t  lA lö íiö s  h a jó n  P e s tre  m e g é rk e z e t t ,  
’s  az  ó b u d a i h a jó -é p ítő  m ű h e ly b e  v i te te t t .  T e n y é r 
n y i  v a s ta g s á g ú  v a sb ó l v a n  k é s z ü lv e , 9  a b la k o c s k á 
val. B en n e  3 e m b e r  m e h e t  le  e g y s z e r re  a ’ v iz ’ f e 
n e k é re .  M e g é rk e z te  u tá n  c s a k  h a m a r ,  S á n d o r  cs. 
k i r .  fő h e rc z eg  Z r ín y i  g ő zö sre  m e n t ,  ’s o n n é t te k in -  
té -m e g  a ’ b ú v á r h a r a n g o t ; —  k é ső b b  tö b b  f ő u ra k  
sz e m lé lté k  a z t  m e g ;  ’s m a jd  a ’ D u n a  p a r t j á n  nagy  
sz ám ú  n é z ő k  c s o p o rtu z ta k -ö sz v e  a ’ n á lu n k  v a ló d i 
ú jsá g ’ ’s c su d a -m ű v ’ lá tá sá ra . —  T e g n a p  re g g e ltő l 
d é lu tá n i  ö tö d fé l ó rá ig  fo ly  v á s t  c sen d e s  essünk, v o lt;  
e k k o r  p e d ig  egy  e rő s  .c sa ttan á s  u tá n  ism é t fe lh ő sza 
k a d á ssa l p á ro s u l t  z á p o r  m o s ta -m e g  fö ld ü n k e t .

K ö v e tk e z ő  azon  á lta lu n k  m á r  e m líte t t  k é re le m , 
m e lly e t  m é lt. g r ó f  S z é c h e n y i I s tv á n  ú r  te k . P e s t  
v n ie g y e ’ K e n d é ih e z , g ő zm alo m  á llítá s  i r á n t ,  m ú lt  
jú n iu s b a n  in té z ő i t :  T e k in te te s  K K . és K B .! N e m e s  
P e s t v m e g y é n e k  h a tá r á b a n , a lk a lm a s in t P e s te n  v a g y  
B u d á n ,  ré sz v é n y e s  tá rsa sá g g a l g ő z m a lm o t s z án d é 
k o z o m  á llítn i. ’S  p e d ig  n em  a z é r t ,  hogyr e g y  gőz
m a lm u n k  ’ le g y e n ,  h a n e m  h o g y  ez m in tá u l  szo lg á l
v á n ,  la s sa n k é n t m in d e n ü tt  á ll íta s sa n a k - íe l  g< zm  í- 
m o k , s h a z á n k ,  g a b o n a  h e ly e t t ,  v é g k é p  lisz tíe l 
űzze  k e re s k e d é s é t ;  m i á lta l n e m c s a k  m eze i gaz á- 
in k  n y e rn é n e k  t e t e m e s e n h a n e m  m o ín á rs á g , k c -  
s z é n á s á s , a ’ lis z te t  fe lfo g ó  dongáik’ készítése , b a t.  
á lta l  a ’ sz eg é n y e b b  s o rs ú n a k  is ú j k e r e s e tk o r  ny it- 
ta tn é k . D e  e lo íegesszáim olásim  a z t  m u ta t j á k ,  h o g y  
n e m  v á rh a tn i  v á lla la to m n a k  b iz to s  s i k e r é t , in ig  azt 

i a ’ lis z t’ á rsz a b á sá n a k  sú ly a  ny o m ja . M ig  pe? ig  a ’ 
s i k e r ,  h id e g v é rű  e g y b e á i 'í tá s o k  u t á n ,  leh e tő  íe g r
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nagyobb hilletőségben előttem nem áll, addig egy 
lépést sem merek tenni*, mert honunkban, még 
most legalább, vállalatoknak elbomlása nem csak a’ 
vállalkozókat sújtja, hanem az egész közönséget is 
legveszedelmesebben érinti, minthogy ez rosszul 
számított ’s elhibázottak által a’ leghasznosabbaktól 
elijesztetvén, előlépés helyett számosb évekre régi 
tespedségébe löketik-vissza. ’S azért esedezem a’ t. 
KK. és RR. előtt, méltóztatnának küldöttséget ren
delni , meliy tárgyamat megvizsgálva, arról annak 
idejében a’ nemes vmegyének, bölcsesége szerint 
teendő határozás végett, jelentést adna-bc. A’ tek. 
KK. és RRnek Pest, jnn. 7. 1837. alázatos szolgá
ja ,  gróf Széchenyi István. —  Melly kérelem’ kö
vetkeztében a’ ns megye’ részéről a’ kért köldöttség 
kineveztetett.

Örömmel említjük, hogy Kőrösön ’s Hazánk’ 
több részeiben is szándékban van a’ gőzmalom-ál
lítás.

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 ’ v á l a s z t o t t 
ja  ga,  épen hirdetendő va la , mi olly rég feszíti a’ 
t. Közönség’ várakozását, midőn a’ felől értesítte- 
t i k : hogy tolnai képző intézete közbejött sejdítét
len építési akadályok miatt a’ kitűzött határnapon 
meg nem nyittathatik. Valamint azonban egyesüle
ti igazgató gr. Festetics Leo úrnak hazafi íjuzgal- 
m át, ’s szilárdságát ism eri, úgy ezeknél fogva biz
tosan rem ényű: hogy az akadályoknak minél eléb- 
bi legyőztök u tán , ’s így rövid idő múlva valósul 
a’ közohajtás, ’s az említett intézet megnyitva min
denkinek alkalmat nyujtand magát a’ kisdedóvási 
pályára kiművelhetni. Ki a’ folyó évnek példátlan 
változékonyságát kezdete óta figyelemmel k íséré, 
ki a’ múlt tavaszi essőzéseknek az építésre ked
vetlenül ható akadályaira emlékezik, tudván ezen 
felül, hogy a" már födél alatt lévő intézet egyedül 
belső kipadozását ’s elszerkesztését várja: az bizo
nyára méltatni fogja azon mentséget, hogy a’ ké
sedelemnek főoka a’szerződését megszegő asztalos; 
mellyeknél fogva a’ v álasztottság annyival inkább 
reményű a’.t. közönség’ megnyugvását, minthogy 
a’ tisztelt igazgató gróf is, ki múlt évi közrebocsá
tott ajánlatánál fogva az építés’ egész terhét költsé
gestül magára vállalni szíveskedett, újabbi nyilat
kozása szerint ezen áldozatot tiszta szívből óhajtván 
a' Haza’ oltárára tenni, a’ czélbavett intézetet olly 
karban akarja átadni, hogy avval az Egyesület a’ 
tisztelt közönség előtt soha se piruljon; addig pe
dig 800 p. ft. fizetéssel immár megválasztott intéze
ti igazgató Varga István úr előbbi pályáján szer
zett nevelési ism ereteit, ’s valamint közrebocsátott 
munkájában (Mi kell a’ Magyarnak ?) úgy próba
téti írott feleletében különösen kitüntetett tapasz

talásait a’ budapesti kisdedóvó intézetekben gya
korlati ügyességgel is bővítendheti. Költ a’ f  év* 
’s hónap’ lökén tartott választottsági ülésből.

Szolnok jul. Okán. Elöljáróink’ férfias álható  
tossággal párosult szorgalma létesítette oskoláink 
szív indító örömben részesülték e’ folyó hó 4dikén, 
kebelükbe fogadni lehetvén szerencsések főigazga
tó jukat, főtiszt. Richter Aloiz kir. tan. ’s jászói 
prépost ő nagyságát, a’ leit ama dicső buzgalmá. 
vágy, hogy magas hivatalának, mellytől sokak’, 
sőt csak nem az egész édes haza’ boldogítása függ, 
szentül megfeleljen, messze terjedt kerülete’ tör
vényes vizsgálatára buzdíta. Ősz kárpátunk’ mere** 
dek majd egeket érő bérczeitől alá jö tt a’ Kis Kun
ság’ homokos téréire, hol meglátogatván azon in
tézeteket, mellyek kormánya alatt léteznek, ben
nünket szerencséltete, kamarai városunkban nem 
rég alapitott, oskoláinkat vizsgálandó. E ’ törvé
nyes vizsgálat alkalmával tapasztalván azon mély 
tudományt, kiterjedt ismereteket, ’s ritka erénye
k e t, melly ek ezen derék férfiút diszesítik, áldot
tuk imádott Fejedelmünket, ki lelkén hordván 
nemzetünk ifjúsága’ mivelését, annak terjesztésé
re illy dicsőket rendel tudományos intézeteink’ 
igazgatóiv á. — Szent Ferencz rendű bölcsesség ta- 
nulóks kezdv e , a’ hat latin , nem zeti, a’ város kü
lön részein létező oskolák’ férfi-leány nevendékeit 
leereszkedve ugyan de szigorúan vizsgálva kér
dezte a’ tudományok’ minden ágaiból, érzékenyen 
ébresztette a’ tudomány-szeretetre, vallási ’s polgári 
erényekre, az érdemesek közt kiosztandó díjt nyúj
tani méltóztatott. így Önvallásaként megelégedve 
hagyott-el bennünket, de az irántai tisztelet ’s há
la örökült szívünkben, párosulv a ama forró óhajtás
sal , hogy nagys. főigazgatónkat a* tudományokat 
kedvelőt, azokat előmozdítani annyira buzgót az 
egek sok évekre v éd jék , és ta rtsák !!

A’ Zala vidéki ágostai hitvallást köv ető espe- 
resi'Inegye részéről, A. Dörgicsén t. n. Zala vme- 
gyében kebelezett helység’ evang. lutherana anya- 
gyülekezetében folyó jul. hó l lk é n  tartatott senio- 
ralis gyűlésben, miután tek. Diskai Diskay F e
rencz esperességi felügyelő ú r , mint világi elnök ezen 
ünneplésnek megfelelő díszbeszéddeí a’ tanácskozást 
m egnyitotta, a t. t. László Sámuel úr hüála által 
megüresült esperesi hiv atalnak szükségképpen leen
dő betöltését előadta volna; a’ számos jelenlévők 
által nagytiszt, ’s tudós H o n  át Zsigmond Kővágó- 
Örsi prédikátor ú r , egyébbiránt a’ dunántúli ev. 
superintendentiának jegyzője ’s t. n. Zala vmegye’ 
táblabírája, mint a’ v álasztásra kijeleiteknek elsőb- 
bikc, közfelkiáltással v álasztatott olly megegyező
i g  , hogy más név még csak egy ajakról sem v olt 
hallható. Ugyanekkor a’ templomban lévő szónoki
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szákról, virágokkal ékesített koszom , az érdem- 
teljes ’s ujonan választott esperes úrnak nevével 
időszámi előadással szemléltetett. Meliy forró sze
retet’ ’s köz tisztelet’ jelei által megindulva, kö- 
nyezve rebegte esperes úr a benne helyheztetett 
köz bizodalomért háláját; egyszersmind új kormá
nyi pályáján követendő elveit, melly ck a’ tiszta ke
resztényi élettel ’s erkölccsel töké.letesen egyezők, 
szokott ékes szobással fejtegetvén-ki. Erre mások 
ékes beszédben válaszolván, miután több ide tartozó 
tárgy ak elintéztettek, a' tanácskozás befejeztetett. 
Ezen esperesi választásnak, az esperesi megye több 
tekintetekből méltán örülhet, a’midőnolly egyházi 
elnököt van szerencséje kormányán tisztelni, a’ kit 
mint fáradhatatlan Író t, széles esineretekkei bővel
kedő tudós férfiút a’ m. tudós társaság is L tagjává 
lett kinevezésével megtisztelni nem kétkedett, mint 
szónokot pedig minden esmerősei eg) iránt magasz
talnak.

Munkács jul. Idd. A’ magyar bányászság agg- 
búvára, ki már 40 esztendőkkel ezelőtt Beregh 
vmegyei jószágain, ’s körülöttek lévő vidéken, 
kimeríthetetlen timsó-kő szirteket talála-fel, mel- 
lyekből azon idő óta az ő és mások’ gyáraiban 
folyx ást épen oil)' derék timsó készül, mint a’ hí
res Roma mellettiben, ’s melly túnsó-készítés által 
már több ezer munkásoknak keresetre adatott al
kalmatosság, hazánknak pedig millióm forintok 
tartattak-meg, ’s jöttek-be a’ külföldről, ki továb
bá több tudományos munkai, és köz érdekű cse- 
Iekvényei által, úgy is mint tagja az 1825/-diki 
hányászi országos küldöttségnek, és mint elnöke 
a’ hazai kereskedést és erdőtenyésztést tárgy azó 
Beregh vmegyei küldöttségnek, Deresén) i idősb 
D e r e s é n y i  János kir. tanácsnok, többvmegyék’ 
táblabírája, és több tudós társaságok tagja, f. évi 
Junius’ 30dikán életének 83ik évében aggsági el
gyengülésben kim últ Fáradhatatlan elméje az utol
só órákig munkás vala, és még kevés napokkal 
halála előtt, munkácsi, bányászi éschemiai labora
tóriumában, úgy mint kéziratiban is dolgozott. Ha- 
eánk’ ezen hasznos és tudós tagjának életrajza kör- 
nyülállásosan foglaltatik az „Österreichische Na
tional E n c y c l o p a e d i c czímü munkában, melly 
Bécsben jelent-meg.

Pesten a’ folyó év’ 2dik 4dében, vagyis apr. 
május és j un ins hónapokban meghaltak 1092en. 
Aprilisben volt a’ halottak száma 404; májusban 
S67; júniusban pedig 321. A’ 90 éves kort 3 ha- 
ladta-meg; de 100 esztendőt egy sem ért-el. A’ ne
vezettsummából 886 r. cath.; 42'ágost.; 26 reform. 
46 görög ; 32 izraelita vallásu 'o l t ;  60nak -vallá
sa nem tudatik.

A’ zágrábi muzsikai egyesület f. Julius'1 19di-

kén hangversenyt adván , annak tiszta jövedelmét 
a’ híres Mozart’ emlékére szentelé.

Zárai levél szerént Török Albániában a’ nagy 
úr parancsolatára minden keresztény leiegy \ érkez
tetett azon aggodalomból, mintha azok a’ Görög
országból idejött rablócsapatokkal egyetértésben 
volnának. Ugyanazon keresztények a’ veres sapkák’ 
viselésétől is eltiltattak. Agr. Zeit.

N. S z e b e n  jul. 11. Folyó hónap Sdikán és 
11 kén tartatott 45ik és 46ik országos ülésekben, 
az országoson megválasztott hivatalosok mellett Ő 
felsége eleibe küldendő felirás megállításáról foly
tatták és be is végezték az ország Rendei tanácsko
zásaikat; minek következésiben, a’ felirási javallat’ 
megkészítése egyik itélőmester úrra bízatott.

Temesvári kam. orvos Gruszl Aloiz jun. 19- 
dikén meghalálozott.

NAGY BRITANNIA.
Parlamenti tudósítás szerint a’ Times január

ban 240 ezer, martiusban 330 ezer példánytól fi
zetett bélyegpénzt; a’ M. Chronicle januárban 188 
ezertől, martiusban 214 ezertől; a’ M. Herald ja
nuárban 160 ezertől, martiusban 200 ezertől. A 
Times 1837 jan. ltő l mait. lig  30,967 hirdet
ményt közlött; a’ M. Herald 14,750et, a’ M. Chro
nicle 13,276ot. A’ Times fizetett a’ kormánynak 
2329 ft. stg. adót, a’ M. Herald 1106 ft. stget, a 
M. Chronicle 995 ft. stget.

A’ felső ház jul. 3kán a’ regensségi bilit vette 
tanácskozás alá. Minthogy a’ vélt thrónörökös, 
mint haimoverai k irá ly , az országon kívül v a n , a 
thrón megürülésének esetére intézetet kell tenni a 
törvényhozásnak, ne hogy' a' végrehajtó hatalom 
fenakadjon. E ’ végre a’ canterburyi érsek, a’ k. tör
vény szék lord főbírája telj es hatalommal lesznek fel- 
ruházandók, kikhez Cumberland hg. vagy ha ő 
meghalna, a’ ki hozzá legközelebb v an , bizonyta
lan számú személyeket nevez, de a* kiknek neveit 
három lepecsételtczédulára kell Írn i, mellyek addig 
fel nem bontathatnak, míg az eset elő nem jő. E* 
ezédulák addig a’ lordkanczellárnál, canterburyi 
érseknél, és egyr harmadiknál, kit az utód válasz- 
tand, tartassanak. Brougham 1. megjegy zé, hogy' 
semmi ok sincs a’ k. família tagjainak, ha egyéb
iránt alkalmasak, kizárására a’ regensségből, de 
további észrevételeit a’ biztossági ■vitatásra halasztó.

Hír szerint a’ parlament jul. 20dikán osztatik- 
e l, az új parlament pedig november elején már meg 
fog nyittatni. Szász-Meiningen uralkodó hge július 
őkén Mindsorból Londonba érkezvén, a királyné
nál udvarlott, azután pedig Sussex hget, Augusta 
hgasszony t és Gloucester hgnét látogatta-meg. \  an 
de Weyer belga követ is , Goblet generál bssabona

)(
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%e1ga követ fcisén't ében, az említett napon nyujtá- 
át Ő Felségének új megbizó levelét.

Fraser Magazine említi, bogy Ili. György fa
míliájára nézve igen szerencsétlen következései let
tek a* ta n  énynek, mellyet ő a’ királyi família fag
yának házassága iránt alkotott. III. Györgynek 15 
gyermeke vo lt, 13 teljes kort é rt, 7 még él; de 
unokája csak négy van , t. i. Kent hg. lánya a’ mos
tani királyné, a’hannoverai királynak egy fija, és 
Cambridge hgnek egy íija ’s egy lánya. Ennyiből 
áll III. G) örgynek egész maradéka. Illy esetben 
egy família sincs, mellynek fője ezelőtt egy század
dal született. (III. György 1738 máj. 24kén jö tt 
e* világra.)

Jul. 5kén a’ City utczájin a’ lordmayornak egy 
hirdetménye volt kiragasztva, miként a’ lakosok 
felszóllítatnak, hogy jul. 8kán , a’ király temetése 
napján, minden munkától tartóztassák-meg mago
kat.

Az alsó ház jul. 6ki ülésében kérelmek terjesz- 
tettek-elő, nevezetesen egy Keletindiában a’ bál
ványimádás meggátlása irá n t, egy másik egyete
mes szavazati jog irán t, harmadik pedig azt panasz- 
I \ , hogy Roszshireben utóbbi választáskor egy vá- 
hsztó megrészegíttetvén, elcsábítatott; a’ negye
dikben rendszabály kéreték a* lordok háza ellen, 
hogy az többé vissza ne vethesse az alsó ház állal 
elfogadott bilieket. Ezután biztossággá változván 
a ház a' rabszolgakereskedést gátió egyezések felett, 
sir í*. Inglis úr figyelmeztető a’ külső ininistert, hogy 
Brasiíiáhan, ’s portugáli lobogó alatt rútúl űzetik a1 
rabszolgakereskedés, ámbár Anglia Portugálnak 
nagy summa pénzt fizetett azért, hogy birtokaiban 
e7 kereskedést elnyomja. Rio Janeiróból 1836ban 
103 hajó evezett-el Afrika partjaihoz négereket vá
sáriam, Bálnában, Fernambucóban pedig c7 gyalá
zatos kereskedés végett társaságok állottak-össze 
n így summa pénzekkel. A’ minister köteles mind 
Portugált, mind Brasiliát az egyezés teljesítésére 
szorítani. Palmerston 1. válaszok!, hogy a7 portugá
li kormánnyal három év óta alkudozott oily egy es
ség iránt, miként Angliának hatalma lenne a7 por
tugáli hajókat, szintúgy mint a7 spanyolokat, meg
motozni; múlt év septemberében ez egyezés már 
közel volt a7 megkötéshez, de az akkori esetek ál
tal meggátoltatott. A7 portugáli 7s brasili kormányok 
ugyan kemény törvényeket adtak-ki a7 rabszolga
kereskedés elnyomására, mellyek azonban magá
nos érdekek miatt nem teljesítetnek a7 tiszthatósá
gok által. Egyébiránt a7 kormány e7 tárgyban már 
alkudozást kezdett Nápollal 7s Mexicóval is , a7 meg- 
nrotózási jogot is megnyerni remélli Portugál kor
mányától, s mindent elkövet ebben az emberiség 
ügyének előmozdítására. — Dundas kapitány biz

tosságot javasla k in e v e zn i, m clly  a7 tengeri tisztek  
állapotját vizsgálja-m eg. Sir. Ed. Codrington h évvel 
pártold ez in d ítván yt,egyszersm in d  a7 ten geritisztek  
özvegyeinek  nyugpénzét neveln i sü rgetvén , 7sp an a
szo lván , hogy a7 tengeri főbb hivatalok más karbcli 
férfiak által to lte tn ek -b e; íg y  p. o. az öt k ik ötő  
parancsnokságát W ellington hg. v ise li, k i a7 m ost 
élők  k özött ugyan legnagyobb hadvezér , de azért 
e ’ hivatalra nem  alkalmas. Az in d ítv á n y , noha  
W ood ú r , az adm iralság tito k n o k a , ellene szeg ü lt , 
21 szózattal 19 ellen elfogadtatott.

A7 status tiszta jövedelme az 1837 jul. 5kén 
lefolyt évben 44 millió 75 ezer 400 ft. stgre ment 
116,926 ft. stgel többre, mint az 1386ki jövede
lem, melly csak 43 millió 958,474 ft. stg. volt. 
Ellenben az 1837ki év utolsó negyedében csak 10 
millió 983,580 ft. stg. jö tt-be, az 1836ki évnek 
ugyanazon negyedében pedig 11 millió 848,355 ft. 
st. Az egyenes adón kívül mindennemű statusjöve- 
delmek kevesednek.

III. György thrónralépte óta, úgy mond a7 
Sun , a7 tor) k 64 évig voltak a7 kormányon, 7s ez 
alatt 195, velők egy politikai liitvalláson levő pairt 
teremtettek. Az utóbbi 13 évben többnyire a7 whi- 
gek kezén volt a7korm ány, kik 69 whig-pairt ne
veztek, 7s így a7 tor) k részén 126 a7 többség. Ösz- 
szehasonlítván a7 felső ház szavazatait Grey mini- 
steriiuna óta a7 mostani ülésig, az jő -k i, hogy azon 
kérdésekben, mellyekre nézve a7 két párt megha- 
sonlott, a7 tory többség áltáljában 90re megyen. 
ITa tehát 1761 óta egy pair-előmozdítás sem tör
tént volna, a7 whigek most nem kevesbségben ha
nem többségben volnának, 7s a7 két parlament-ház 
közötti szerencsétlen összeütközés nem követke
zők vala.

Az alsó ház tagjai közül már sokan elutaztak 
Londonból, magokat ajánlandók a7 jövő választás
ra. Liverpool conservativ választóji jul. 5kén nagy 
gyűlést tarto ttak , mell)ben Sandon I. eddigi követ 
és Creswell ú r , ki a7 radicalis Ewartal' készül ve!- 
senyezni, tory hitvallásukat kinyilatkoztatták. Bri
stolnak mind a7 két conservativ követe visszalépett, 
de a7 tor) k részéről vannak készen mások, a7 ’whi
gek pedig a7 tisztes Berkeley urat állítják ellenükbe, 
ki Durham lordot követni igéré egy lakomában, 
honnan egy radicalis jelelt majd hogy ki nem lö- 
ketett.

W indsorba nehány nap óta tem érdek népsokr- 
ság csődü lt, hova jul. 8kán délután a7 kabineti m i
nisterek is e lm en tek , elébb tanácsot tartván K en- 
sington-palotában. IV . V ilm os k irály  holt teste  jul. 
6kán terítetett-k i a7 W aterloo-szobában , m it a7 T i
m es levelezője így  ír-le: Czím erekkel gazdagondísz- 
/ő veres bársony baldachin em elkedők eg y  pom pás
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koporsó felett, mellyet királyi czíinerckkcl ékesí
tett bársony boríta; a' fejnél veres bársony vánko
son volt az egyesült országok birodalmi koronája, 
a’ lábnál pedig a' hannoverai korona. A’ baldachin-' 
ró l Anglia nagy zászlója Iengett-Ie a1 koporsóra; 
mellette mindegyik oldalon három gyertyatartó ál
lott nagy viasz gyertyákkal, mellyek csillogó fényt 
vetettek a’ koporsó korül mozdulatlan álló officier- 
at-arms és gentlemen-usherek köntösére. A’ holt 
test fejénél fekete bársonnyal bevont széken ült 
Byron I. kamarás (a’ költőnek rokona ’s pairi mél
tóságának örököse); két oldalról mellett két ka
marás ú rfi, ezeken tú l a’ koporsó hosszában há
rom-három officier-at arms, az unió, St. György, 
Skóczia, Irland, Ilannovera és Braunschweig zász
lóival. A’ falakat fekete szőnyegek borítók, ’s két
karú ezüst gyertyatartók homályos fényt h hitének
ei rajtok. Nagy nemű benyomást tőn a’ halotti 
pompához tartozó személyek csendes mozdulatlan
sága , ellenében a’ koporsó körül csendesen ’s hall
gatva mozgó kiváncsi sokaságnak, melly gyász öl
tözetben jelent-meg. — A’ Globe szerént, a’ St. 
Györgykápolnabelí k. sírbolt köve juh 7kén véte- 
tett-fcl. E ’ sírbolt 12’A láb m ély; három záru aj
tóval , mellynek egyik kulcsa a’ windsori decánnál, 
másik Mimster grófnál, mint a’ windsori vár kor
mányzójánál, a’ harmadik a’ lordkamarásnál van. 
.Az ajtó csak jul. 8kán fogott felnyittatni. London
ba 12 ágyú 's 160 pattantyús rendeltetett Wool- 
wichból, kik a’ temetés napján perczenként ágyúz
ni fognak.  ̂ „

Királyné Ő Felsége k. életének, monda’ John 
Bull, legelső tette volt egy levél, mellyet Adelaide 
királynéhoz szeretet és tisztelet legtisztább érzeté
ből írt illy czímzcttel: „Királyné 0  Felségének.“ 
Némelly személyek megjegyzék, hogy e’ czímzet 
nem helyes, ’s özvegy királyné O Fclséggénck-et 
kellett volna írni. „Jól tudom, feleié a’ királyné, 
de én nem akarok első lenni, ki őt arra emlékez
tessem.“ — A’ Herald beszéli, hogy midőn a’ki
rályné jul. Cdikán este Kent hgnével Ilighgateból 
Kentish-Townba kocsizott volna, a’ kocsit, kereke 
meg nem köttetvén, rémítő sebességgel ragadták 
a’ lovak a’ parton lefelé, mig nem Turner nevű 
vendéglő oda futván, a’ kereket megakasztá. A’ 
királyné azonnal megállott, a’ vendéglőbe m ent, 
szívesen megköszönte a’ vendéglő szolgálatát, ’s 
gyermekeit gazdagon megajándékozá.

A’ dublini hírlap szerint heves vita foly a’ fe
lett , valyon a’ dublini egyetem kanczellárságát vi
selheti-e még a’ hannoveri király letett esküjénél 
fogva, miként a’ britt birodalomban egy idegen fe
jedelem , főpap vagy hatalmasság sem bírhat papi 
vagy világi törvényhatóságot, hatalmat, vagy te

kintetet. — A’ külső ministeriumból Durham lord
hoz menő leveleken még excellent!» s czímzet á ll; 
és így a’ gróf nem igen mondott-le orosz követsé- 
gi hivataláról.

F R A N C Z IA O R SZ Á G .
Granville gr. nagybritanni k ö v et jul. 3dikán  

nyujtá-be a’ király nak a’ I V. Vilm os halálát ’s I 
V ictoria királyné thrónra léptét jelentő és a’ maga 
új m egbízó lev e lé t , úgy szinte Ő nagybritanni F e l
sége v á laszát Orleans hg. házasságának jelentésére.

Abbé Alizon franczia egyházának jul. 3kán tör
tént bezáratására megjegyzi a’ jul. 4diki hivatalos 
esti lap, hogy c’ rendszabály azért tétetett, mi
vel az abbé által esteli 6 óra után, eltiltás ellenére 
tartott gyülekezetek megzavarták a’ rendet, és mi
vel este mindig politikai tárgyról beszélt hallgató- 
jinak.

Marie R eine asszon y,"„L a fem m e libre“  czí- 
mü'st. sim onista lap szerkesztőnője, a’ Seincba ölte 
magát. —  A ’ Charivari szerint a’ követkam ara  
eg y ik  ülésében tiz perez alatt 2115 m illió 658 ezer  
968 francot szavazott-m eg.

Orleans hg ., mint a’ Journal de Paris jul. 6kán 
ír ja , beteg; tegnap egész nap szobájában volt, sen
kit sem bocsátott magához, ’s nem dolgozott kato
nai hivatalában. A’ k. família által többször meglá
togattatok A’ király egy óráig mulatott nála. Beteg
ségét a’ változó időmérsékletnek tulajdonítják az 
orvosok, melly gyakori gyuladásokat okoz. Ő k. 
magasságát Afrikából v isszatérte óta már többször 
érte ill} en baj. Egyébiránt nincsenek miatta aggo
dalomban; orvosi jelentés sem adatott-ki. Helena 
hgasszony mindig férje mellett van.

A’ Moniteur jul. 7kén ezt írja: „Szerencsénk 
van jelenthetni, hogy a’ Journal de Paris hibázott 
Orleans hg. egészségérőli közleményében. A’ beteg
ség olly rövid és könnyű volt, hogy a’ hg. ma már 
meglátogatta az igazság palotáját és a’ sainte-capel- 
let. Ma este dal-színházba megyen, holnap pedig 
a’ hgnével némelly köz intézeteket fog megláto
gatni.

Francziaországban 1837 első felében 3413 
nyomtatott munka, franczia, angol, spanyol, por
tugál, német, olasz, török, arab, latin, görög és 
zsidó nyelven, 571 réz-aczél- és kőmetszés, 's 13 
földkép jelent-meg.

Orleans hg. nejév el folyv ást esmergetteti a’ fő
város nevezetességeit, jul. 8kán a’ követkamara 
palotáját látogatta-meg v ele. Az elnök és quaesto
rok a’ nagyr lépső alatt fogadták ő k. magasságu
kat. Lajos Filep teremében, Bailly, Mirabeau és 
Foix szobrai között csudálák a’ király szobrát, 0  
Felségének ajándékát. A’ 60 ezer kötetet számláló 
könyv tárban megmutaták nekik Bailly és Rousseau
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becses kéziratait. Az ülési teremben Delaborde úr 
fogalmat akarván a’ hgnének szerezni a’ szónokok 
hatásáról, szószékre lépett. Delaborde űré a’ szó, 
jnondá a' tréfás elnök, ’s a’ magas vendégek ügyes 
és szellemmel gazdag hevenyébeni beszédet hallot
tak azon themáról, miként Orleans hgné, minden 
intézeteket megismerni buzogván, mind inkább fran- 
czianévá íeszen. A’ követek, kik számosán vajá
nak jelen ’s magukat bemutattaták, felkiáltottak: 
„Igen, igen jól van!“  K ár, viszonzá a’ h g , hogy 
a’ gyorsíró itt nincs: ő majd azt mondhatná, hogy 
a’ szónokot több társai üdvezlették. A’ követka
marából a’ k. nyomtató műhel)be mentek. Köze
lebb a’ borsét és kereskedési törvényszéket fogják 
meglátogatni.

0  Felsége számos kitűnő idegneket ajándéko- 
zott-meg a’ becsületrendel; nevezetesen Humboldt 
Sándor bárót, Ptickler-Muskau liget, ’s de Can
dolle urat Genfben közép keresztjével, Blumen
bach, Heeren és Creuzer professorokat pedig kis 
keresztjével.

A' franczia hadseregnek mostani. 16,397 tiszt
je közül hét még a’respublika alatt, 432 a’ császár
ság alatt, 2450 a’ restauratiókor, 13,808 pedig 
Lajos Fileptől nyerte mostani rangját.

A’ Clauzel marsallal hírlelt alkudozásról írja 
a* Messager, hogy itt nem annyira a’ spanyol kor
mánynak megmentése Clauzel marsai talentoma 
által, mint pénzcsinálás forgot-fen. Aguado úr a’ 
spanyol kincstárnak tetemes summával adós, melly- 
nek elengedése igértetett neki, ha hitelével a’ börsci 
néptől még nehány milliót kicsikarni segítend. D. 
herczeg, egyik nagy befolyású tagja a’ kereskedői 
biztosságnak, a’ hitelezők biztosítását a’ francziák’ 
királyától kieszközíeni ajánlkozók, de tagadó vá
laszt kapott. Anglia kész lett volna a’ kezeskedés
re  Cuba birtokáért, de az amerikaiak nem enge
dik ezen gyarmat ügyébe avatkozni. Illy szorult
ságban egy franczia marsait ’s avatkozási sereget 
hoztak-elő. Campuzano úr magára vállalá, hogy 
a’ marsainak Christina kegyét, hivatalt, rendsza
lagokat szerez, Aguado úr pedig igéré, hogy a’ 
közös vállalat költségeit a’ közönségtől kikeríti. 
De a’ várban mind ez balul ütött-ki. Clauzel mar
sai meghataknaztatni akará magát 25 ezernyi se
reg alkotására, hanem kemény kifejezésekkel uta- 
sítatott-el.

A’ Temps Oranbóljun. 25ki levelet közöl. E ’ 
varosba jun. 24kén érkezett-el a1 király által jóvá 
hág}ott egyezés, ’s nagy örömmel fogadtatott, 
m ert a’ kereskedést megnyitja ’s biztosítja, ’s Bu- 
geaud generál köszönetét érdemel annak átlátásá
é rt, hogy ott nagyobb a’ kereskedési mint fold- 
mivelési érdek. Egyébiránt ez ügyben igen kevés

egyetértés v o lt;  ugyanis a’ főkorm ányzó m ár tud
ta az eg y ezést, m égis békejavaslatokkal kinálta- 
m eg az em irt, k i ezen m eg ü tk ö zö tt, ’s m időn  
róla Bugeaud generállal beszélt, D am rém ont gen e
rált algíri h itetlennek n e v e z é , fe le d v e , hogy Bu
geaud generál is franczia.

Jaubert gr. követnek 1826 mart. 9kén ala
pított majorátusa k. rendelet által megsemmíte- 
tett. Septeuil gr. d’ Acy vicomte ’s többeknek is 
megengedtetett a’ szabad rendelkezés fekvő jószá
gaikkal.

Orleans hg. juh lO kén nejével ’s  M ecklenburg  
hgnével a’ k ön yvtárt és nyom tató m űhelyet láto- 
gatta-m eg. A ’ betűszedők eg y  akkor szedett ’s nyom 
tatott v erseze te t, az igazgató ped ig  a’ Collection  
orientale-ból egy  pom pás p éld án yt, nyújtottak-át 
ő k . m agasságuknak.

P O R T U G A L L IA .
A’ Sun lissaboni levelei szerint a’ kabinet nem 

képes pénzt keríteni. A’ palotának három hónapi 
kiadása, a’ hadseregnek még több hónapi zsoldja 
van hátra. A’ kincstár némi könnyítésére, a’ k i
rályné éyjövedelméből 6 0 , férje 1 2 , az özvegy 
császárné 6 , Maria infantin 2 V* conto de reisról 
mondott-le. De Melio Tamás, Ficalho hgné roko
na , a’ királyné kamarási hivatalából elbocsátatott, 
’s Manuel de Portugal úr neveztetett helyére.

Lissabonból jun. 22kén ezeket írják: A’ kor
mány rendelő, hogy 500 contónyi költsönért, mit 
senki sem akar adni, a’ tized jövedelme zálogul 
a’ bankban tétessék-le. A’ cortes jun. 21ki ülésé
ben az elnök felolvasá a’ ministeri elnöktől vett 
hivatalos tudósítást, D. Carlos seregének jun. 12- 
kén történt megverctéséről, ’s hosszú vita folyt 
a’ spanyol hadseregnek ’s generálainak teendő kö
szönet felett. Remechido Algarbiában sok falukat 
kirablott, a’ szétosztott seregcsapatokat elűzte, 
fegyvereiket ’s hadi szereiket elvette, ’s egy tisz
tet agyon lövetett; de a’ seregcsapatok ismét Ösz- 
szeg)iilv0n Remechidót m egverték, ’s a’ mit elrab
lóit , visszavették tőle. H írlelik, hogy a’ tartomá
nyokból mind Lissabonba fognának gyűjtetni a’ 
seregcsapatok. A’ kormány pártja bizonyosan fél; 
mi onnan is k itűn ik , hogy a’ Nációnál piszkol- 
ja  ’s a’ nép lázításával vádolja az ellenző lapokat. 

N ÉM ETO RSZÁ G .
Cambridge hg. jul. lk én  búcsúlevelet intézett 

H annovera lakosaihoz. M egköszöné a’ m inisterium  
és tiszthatóságok m unkásságát, m iként őt az alatt
valók  jólétére ezélzó igyek ezeteiben  gyám olították , 
ú g y  az alattvalóknak is eránta m utatott bizodalm át 
’s őszinte szeretetét. B áttyán ak , a’ m ostani k irá ly
n a k , hosszú ’s boldog uralkodást, a’ lakosoknak  
m indig növek ed ő  jó lé te t , ’s  házi csendet ’s  boldog-



súgót kívánván famíliájával együtt, igére, hogy 
a’ távolban is mindig élénk részvétellel leend sze
rencséje iránt ezen országnak, hol 24 év a!att so
kakkal becses baráti viszonyban állott, és a’ melly- 
től a’ reménnyel távozik-el, hogy róla ezután is sze
retettel fog emlékezni.

Hanno verába jul. 5kén jö tt tudósítás Berlinből, 
miként királyné 0  Felsége ’s a' koronáiig, ju!. 12- 
kén meg fognak érkezni. Ilalkett generálhelytartó 
Berlin, Dresdá ésSt. Petersburg udvaraihoz, Schu- 
Ienburg-W olfsburg gr. titkos tanácsnok pedig Becs, 
München és Stuttgart udvaraihoz, mint rendkívüli 
követek viendenek tudósítást O Felsége thrónra 
léptéről. Braunschweig uralkodó Iige jul. 2dikán 
Hannoverába érkezett

A’ Ilannoverai király nyilat kostatványában 
következőket olvashatni: „Biztosítunk minden
kit királyi kegyelmünkről ’s fejedelmi védel
münkről , ’s mindég igyekezni fogunk az is
teni gondviseléstől ránk bízott alattvalóink sze
rencséjét és jólétét atyailag előmozdítani. E ’ lé
vén igyekezetünk czélja, meg kellett arról győződ
nünk , hogy a statusalaptörvény sok pontban nem 
felel-meghu alattvalóink jólétének gyarapítása erán- 
ti pdváns áginknak. Nézetünket e’ fontos tárgyról 
hű népünk elibe terjeszteni szándékozván, ezennel 
nyilatkoztatjuk, hogy a’ minket sem formaszerinti 
sem anyagi tekintetben nem kötelező statusalaptör
vényben nem találjuk elegendő biztosítását hű alatt
valóink állandó szerencséjének. Azonban e’ fontos 
tárgy iránt k. határozatot tenni korán sem akarunk 
addig , míg a z t, minden viszonyokra figyelmezve, 
meg nem vizsgáltuk. Sőt inkább a’ kérdést, valyon 
kell-e ’s mennyiben változtatni a' statusalaptörvényt, 
vagy pedig a’ statusalap törvény előtti alkotványt 
kell-e visszahozni, gondosan meg akarjuk fontolni, 
’s ezután a’ rendeket összegyűjt vén, velők k. ha
tározatunkat közíeni.“

Berlinben jul. Okén meghalálozott ’Witzieben 
generálhely tartó , titkos-tanácsnok, hadminister ’s 
király O Felségének segédje.

Severin titkos tanácsnok, orosz császár Ő Fel
ségének a' müncheni udvarnál rendkívüli követe 
’s meghatalmazott ministere, jul. lOkéu mutatá-be 
bajor király 0  Felségének megbízó levelét.

Cambridge hgnek búcsúlevele igen mély be
nyomást tőn Ilannovera lakosainál, :s mindenütt 
csak a' szerctetről ’s hűségről beszélnek, mellyet 
ezen ország bánt nyilvánított. A* hg. jul. 4kén es
te titkon utazott-cl, különben llanno Verának leg
alább is fele kísérte volna őt utolsó isten hozzád 
kiáltásival.

AMERIKA.
Fj-yorki jun. 17diki lapok írják , hogy Bona

parte Lajos hg. kit a’ franczia kormány az egyesü
letbe v itetett, vissza készül Európába. E ’ lapok 
egyszersmind panaszkodnak a’ szegény európaiknak 
növekedő beköltözéséről. Jun. 9 ’s XOkén 4000 ir- 
landi érkezett Uj-york kikötőjébe, az előbbi héten 
pedig már 7000 szállott-ki

SPANYOLORSZÁG.
A* cortes jun. Íjén elnökévé Sancho követet, 

a’ ministerium fő ellenségét, alelnökévé Calderon 
de la Barca urat választotta. Az amnestia-törvény 
egészen elfogadtatott, ’s a’ cortes a’ kivándorlottak 
jószágán lévő zár eltörlése eránti törvényjavaslatot 
kezdette vitatni.

Bayonneból jul. 4kén, saragossai levelek után 
írják , hogy a’ jun. 12kén Guisona mellett történt 
csata után a’ carlisták azért fordultak elébb Solso- 
na , majd ismét Manresa felé, hogy Meer bárót 
Cerverából Barcelona felé csalják, ki csakugyan 
egész Martorellig nyomult; ez alatt 8000 carlista 
sebesen Meyals felé sietett, ’s Meer bárót messze 
elhagyván, jun. 29kén átkelt az Ebrón, hol Cabre
ra 15 ezer és Serrador 5000 emberrel már rá vá
rakozott.

1
i

A’ Moniteur e’ telegraphi üzeneteket közli: 
„Bordeaux jul. 7kén. A’ praetendens jun. 28 *s29- 
kc közötti éjjel csakugyan átkelt az Ebrón Chertá- 
nál, hol Cabrera várakozott r á , ’s hajóhidat készí
tetett. A’ tábor innen, előre menyén Cabrera, For- 
cadeil, Serrador és mások bandáji, egyenesen Va
lencia felé fordult.“  — „Bayonne juL7kén. Ren
don generál jul. 4dikén Hernaniban de la Princesa 
ezred nehány fellázadt tagjait szabadon bocsátani 
nem akarván, az ezred tüzet adott tiszti karára és 
maga tisztjeire. Rendon generál megsebesítetett, 
egy angol tiszt, Mirasol generál segéde, megöletett. 
Ö’ Dóiméi hrigadás visszaállította a’ rendet; de Mi
rasol generál, nem hallgatván rá a’ katonák, a’ 
parancsnokságot Jaureguinak adta-át, s egy angol 
hajóra vonta magát.“

A’ Monde szerint, Oraa geneiál carlista leve
leket fogott-el, mellyekből az jő-ki, hogy Madrid- 

j ban egy hatalmas párt van , D. Carlossal egyetértő, 
; kire várakozik, s előtte a kapukat felnyitandja. 
Magas rangú személyek vannak ez ügybe bonyolód
va. Domingo de Aristizabal ezredes, Oraa tiszti 
kara fője is, a’ Constitutionnelben, fővárosi ár
mánykodásokról ír. Nem Valenciát, sem e' tarto- 

, mány más helyét tüzték-ki czélul a carlisták; Man- 
I dridba szándékoznak ők. Ha a' ministerium elég
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bátor lenne az ő mozgásukat igazgató előkelő ura
kat számadásra vonni, úgy a' táborból két hét alatt 
bizonyosan egy navarrait sem lehetne látni. Azem- 
lített cselszö vénynek minden fonalai a’ generál kezé
ben vannak.

D. Carlos, mint Parisból ír já k , nem nyomul 
a’ tengerpart hosszában, mint a Journal des Dé- 
bats v é li, hanem Montes ítubedas felé megyen, 
hova már el is ju to tt, mivel Cantavieja a’ 7000 
láb magasságú Pena Colosa hegy alatt fekszik , melly 
á’ Sierra Gubarhoz tartozik, ’s Terűdtől mintegy 
10 órányira van. A’ tengerpart felé D. Carlos hi
hetőleg szállongó csapatokat klüdend, mellyek a’ 
sardini hajókon jövő holmikat átvegyék , s főszál
lására vigyék. E ’ mozgásnak a’ praetendensre néz
ve már is az a’ haszna Ion, hogy a1 christinók, 
Madrid és Valencia fedezése végett , kénteíenek 
v oltak hadi erejűket megosztani.

Jul. 4ki tudósítások szerint Oraa Alcanizból 
az országúton Valencia felé indult; jun. 30ka kö
rül 11 ezer embert reményle egyesíthetni, kikkel 
a’ praetendensnek útját áUani szándékozott. Meer 
báró hasonlag előre nyomul a’ tarragonai ország
úton, Espartero is készül Madrid fedezésére. Va
lenciában jó kinézetei v annak D. Carlosnak, e’ tar
tomány majd egészen sereg nélkül van. Castellon, 
Villa H erm osa, Alcoi, Terica, Villamate, leggaz
dagabb ’s legnépesebb városokat carlisták lepték- 
meg Seirador alatt, ki mellett v annak Pepe, Lama, 
Lopez, Espcranza ’sat. vezérek.

Parisba jul. 9kén illy tudósítás jö tt Bordeaux- 
hóljul. Skáróí: Saragossából jul. őkén írják, hogy 
a’ praetendens 7000 emberrel ’s 350 lóval Canta- 
viejába érkezett. Merre fogott innen fordulni, sen
ki sem tudta. — A’ carlisták használni akarván a; 
királyné seregei között jul. 4kén Ilernaniban tá
madt lázadást, jul. őkén ostromolni kezdték e’ 
várost, de O’ D o n n e l l  brigadás által visszave
rettek.

* **
Kereskedési tudósítás a’ gyapjúról. Angliában 

a kereskedési krisis folyvást nyomja a’ gyapju-árt. 
Amerikából ugyan nyugtatóbb tudósítások jő n ek , 
de pénz nem küldetik , mi nélkül oda nem vitethe
tik annyu gyapjú-szövet, mennyit évek óta vinni 
szoktak. Tudva v an , hogy a’ német gyapjút 
Yorkshirében leginkább az Amerikába szállítás fo- 
gyasztá, meliy most fenakadván, csak annyi gyap

jú  fogyasztatik-el, mennyit a’ benföldi szükség kí
ván. Az Angliába v itel eránti kinézetek tehát foly
vást rosszak. Burkus- és Szászországok vásárain is 
ezért szállott-le a’ gyapjú ára. A’ burkus tengeri 
kereskedés leginkább az által segített a’ gyapjuter- 
inesztőkön , hogy előre vásárlott, ’s megállapította 
az á rt, melly különben még lejebb szállott volna. 
Angolok’ igen keveset vásárlóttak. Ezen vásárok- 
beli árok összevetéséből illy eredmény jő-ki:

1830ban. 1837beo. lesz állas.

Igen finom gyapjú ára 115— 120 tallér. 85—90 tall. 25 pct.
Finom — -— — -- 105— 110 >( 75—80 SS1/* »
Közép-finom — — 86— 100 „ GO—70 D 33 V« >»
Középszerű — ---- 58—75 „ 45—60 • • 21
Közönséges — — 30—48 „ 3 3 - 4 0 J* 15 >9

(Burkus status-ujság jun. 2őkén.) E ’ szerint leg
jobban leszólott a’ közép-íinom gyapjú, miből Búr-, 
kusországban, v alamint nálunk is legtöbb termesz- 
tetik ; ez nagyon is természetes, mert az e’ fajta 
gyapjú ára az amerikai kereskedés által arányon túl 
em eltetett, az igen finom gyapjúé pedig nem igen 
hágott-fel. A’ pesti medardi és közelebb múlt váczi 
vásár hasonló eredményt m utatott, ámbár csak 
egyes részekben; a’ termesztők illy áron nem akar
ták adni gyapjútokat, a’ vevők pedig, kivált a’ 
kik Angliába kereskednek, e’ leszállítással meg 
nem elégedhettek, mert mi tolunk a’ hamburgi ki
kötőig v itele az árúknak mázsánkét ő —6 fttal több 
költségbe kerülvén, mint a’ Burkus- és Szászorszá- 
gokbói vízen olcsóbb áron szállíthatóké, az ár a’ 
fentebbi vásárokon tulajdonképen mesterséggel csi- 
gáztatott-fel, de e’ leszállítás az ausztriai kereske
dőkre nézve nem elég, mert minden Angliából jö 
vő tudósítások szerint, 40 petéi kél alább, mint 
a’ múlt évben. Kárukra leend gyapjú-termesztőink
nek , hogy ár-követelésökben majd semmit sem íi- 
gy címeznek arra, mi másutt történt, és a’ mi fői} - 
vást történik Angliában, hova gyapjújok v ite tik ; 
mert így időt adnak a’ külföldnek első szükségei 
fedezésére, és a’ legjobb alku-tételre, ’s majd ak
kor engednek , mikor már késő. Ha v alami termék 
bőséggel van —  ’s az előbbi nyirésből fájdalom még 
sok találtatik — és a’ speculatio nem élénk , akkor 
a’ szükség szab árt. De a’ szükség és speculatio egy
másnak ellenségei: az egyik nyomja, a’ másik 
emeli azárt. Speculatióraegyetemi élénk kereskedés 
és pénz-bőség szükséges; ezt olly krisisek , millyc- 
nekben most vagyunk, megcsükkentik. Wien. 
Zeit.

Kiadja K u l ts á r  A. — Szerkezteti G a lv ác sy . Zöldkertutcza sz.
ISyomtatja T'r a t  t u e r  - K á r o l y i  Urak’ útczaja  6 1 2  szám aktit.



7. szám Pest HIRDETÉSEK.
■* .UÜJk. jan. 2iken, 1 8 3 7 .

Általános átnézési táblája
1836dik esztendőben a’ budai k. csillagvizsgáló intézetben fe l je g y z e t t  időjárási je lenete inek .

Hóna
pok

Levegőmérő állása párisi mérték szerint 0° 
Reaum. húzva Hévmérő állása Reaumur szerint

Maximum | Medium Minimum • Maxium | Medium ] Minimum
Januar 27h 10V,36 (26.) 27* 6V ,662 26h 7V,68 (30.1 4- 2°,7 (25.) — 3°,14 — 13°,9 ( 2.)
Febr. 27 8 ,02 ( 9.) 27 3 ,314 26 11 .38 (25.) +  5 ,9 127.) -*- 0 ,51 — 4 ,9 (14.)
Martins 27 10 ,16 (20.) 27 3 ,515 26 10 ,69 (25.) 4-16 ,5 (23.) + 7 ,21 +■ * A  (  i )
Április
Május

27 5 ,28 (19.) 27 2 ,970 26 10 ,06 ( 3.) -*-18 ,6 (26.) -*- 9 ,03 -t- 1 ,6 ( 3.) 
-1- 0 ,0 (11.)27 7 4̂4 (16.) 27 i ,233 26 10 ,83 ( 1.) -4-21 ,6 ( 23.) -*-13 ,80

Junius 27 7 ,01 (29.) 27 4 ,474 27 1 ,45 ( 5.) 4-25 ,3 (25 ) -*-15 ,31 4-10 ,8 (27.)
Julius 27 7 ,56 (28.) 27 4 ,517 27 0 ,51 (21.) -*-26 ,3 (21.) -*-16 ,69 4- 6 ,0 (23.)
August. 27 7 ,63 (31.) 27 4 ,479 27 2 ,16 (19.) 4-26 ,1 (29.) 4-17 ,11 4- 9 ,6 (31.)
Sept 27 9 ,20 (23.) 27 4 ,813 27 1 ,51 (19.) -+-24 ,6 ( 4.) 4-13 ,68 4- 5 ,i (22.)
Octob. 27 8 ,89 (19.) 27 4 ,968 26 7 ,19 (29.) -*-19 ,2 ( 2.) 4-10 ,42 -  ' ,« (31.)
Nov. 27 9 ,43 ( 9.) 27 3 ,323 26 7 ,21 (19.) -*- 6 ,7 (16.) 4- 2 ,11 — 3 ,8 (27.)
Dec 27 8 ,60 (18.) 27 4 ,343 26 5 ,28 (10 ) -*- 9 ,5 ( 6.) 4— 2 ,24 — 8 ,8 (31 )

M ás id ő járási é szrevé te le i.

Hóna-
N a p 0 k

égi há
borúvalpok egészen de

rült egűek
egészen bo

rultak
eső
vel

ködö
sek hóval jége

sővel
kemény
szélvész.

szélvész
szel

uralkodó szé
kéi

Januar — 9 2 17 5 — — 9 3 éjsz.ny.és éjsz.
Febr. — 11 8 27 5 — — 10 2 éjsz.ny. és éjsz.
Martius 2 7 10 19 — — — 11 4 délnyug.ésdél
Április — 6 10 17 — — -— 15 3 éjszak
Május — 1 10 14 1 6 1 17 3 éjsz és éjsz ny.
Junius 1 2 6 11 — 3 — 8. 2 éjsz ny.éséjsz.
Julius — 3 3 10 — — — 15 6 éjszaknyugot.
August 3 1 5 20 — 2 — 10 2 éjszaknyugot.
Sept. 8 4 8 10 - — — — 11 2 délny.éséj.ny.
Octob. 9 4 5 19 3 — — 13 5 éjsz.n.déléjs.n.
Nov. — 19 9 24 5 — .— 4 — éjsz ny és éjsz.
Dec. — 13 11 24 4 — — —- 2 éjsz.ny és éjsz.

Láthatni a’ fentebbi táblákból , hogy 1836ban a1 légméro1 lö zép  állása vala 27h* 4T- 
,293. — K özép hévm érői állás 4 - 8° ,164 — Legmagosabb állása a légmérőnek volt Jan. 
26kán, legalacsonyabb Dec. lOkén. — Legmelegebb hónap vala az esztendőben Augustus, 
leghidegebb Januarius; legmelegebb nap volt Julius1 21dike, leghidegebb Januar1 2dika. — 
E ső  esett az esztendő lefolytában 87 napon, — h a va zo tt 23 nap, épen annyiszor, mint 
1835ben. — Égiháború  csak 11 volt, többnyire Májusban* — Egészen borult egű nap 80, 
egészen derü lt 23 nap volt. — Kem ény szél 123 napon volt, annyiszor épen mint 1835ben; 
szélvész 34 napon. — Uralkodó szél vala az esztendőben az éjszaknyugoti.

Különös bélyegét teszik az esztendei időjárásnak 1.) a’ késő Fagy (Május 11 kén) ’s a’ 
felette lágy télkezdet. 2.) a’ számos köd és szélvész. 3.) a’ kevés égiháború.

Dr* A lbert Ferencz s. k.
E ls ő  f élesztendő. 1837.



M egjelen t ’s a’ k ét m agyar hazában m inden  h iteles  könyvárosnál m e g sz e r e z h e tő :

AURORA.
H azai a lm an ach , alap. K isfa lu d y  K ároly  folytatja

B A J Z A .
1 8  3  7 .

T á r t á l  m a :
PRÓZÁK: I. Pályakép. Philosophiai elbeszélés. S zo n ta g h  G u sztáv . II. Román 

és nem román. Víg elbeszélés. K o v á cs  Pál. III. Az utolsó orebita Históriai elbeszélés. P in tér  
E n d re. IV. Verhovina. Tündér rege. Gaal. V. A’ külföldiek. Vígjáték 3. felv. Fáy András. 
VI Orlay. Komoly elbeszélés. V ö r ö sm a r ty . VII. Aoridala. Keleti elbeszélés. Vajda. VIII. 
Időszakok és koszorúk. To I d y F e r e n c z. ,

B A L L A D Á K , L E G E N D Á K  ’S ROKON N EM ŰEK . C z . . . .  A’ falusi kis 
leány Pesten. Remete Péter. C zu czor: A’ legszebb ének. Kont. Hunyadi’ halála. Szűz Margit’
cÜSfflcl*

Ó DÁK , D A L O K , EPIG RAM M ÁK  ’STB. B ajza. Jelen is  múlt- Őszi dal. A’ 
reményhez. Jó éjszakát. C saba. A’ hű leány. Gyász és remény. Idához. C z ....;  Nyilatkozás. 
Népdalok I—VII. C zu cz o r: Hunyadi János Révai. Hunyadi László. Ki az ? E r d é ly i  Já
n os: Az álom. A’ csónakos. Dal Csalódás. G aal: Hattyúdal.* Ho I ló : A’ holdhoz. Mellyik jobb? 
L u k á cs M ó r ic z : .. . .  néhez. Egy eb sírjára. Tudás. Egy koponyából készült billikomra. Ma* 
k á ry : Pályakép. N a g y  Ig n á c z :  Nemzeti erő. A’ kulcs. Nemzeti kincs. S z e n v e y :  Haj
dan és most. Zagyva. Az uracs. Budapsti híd. A’ korszellem. Az ideálok. Honi bőség. A’ vándor. 
A ’ magyar. Nyugoti napfény. S z é k á c s :  Tynnichos. A’ szerelem dalnokaihoz. Ember *s embe
rek. Esdeklés. Hajnal és éj. A’ fösvény. A’ helót. Apáink. A1 barlangban. Ámor ellen. T óth  
L ő r in cz : Ida sírján. A’ völgyiház. Viszonlátás. A’ csalóka távol. Egy alvó kisded fölött Holt 
mátka. V ö rö sm a rty : A’ szegény anya. Egy k é p sz o b o r r a . Szózat. Emlékkönyvbe.

E R E D E T I ACZÉL M E T S Z É S E K : I. Vörösmarty MiháP arczképe. Rajzolá 
B arab ás, metsz. Sch w erd  tgeb u rth . II. A’ rabló, Vörösmarty’ hasonló czimű balladájához. 
Rajz. E n d e r , metsz. A xm ann. III. Csák és baráti Kisfaludy Káról’ Trencséni Csák Mátéjá
hoz. Rajz. E n d er , metsz. F issn er . IV. Országgyűlés. Kisfaludy Csák Mátéjához. Rajz. En
d er, metsz. M a h lk n ech t. V. Omode és Hedvig. Kisf. Csák Mátéjához. Rajz. E n d e r , metsz. 
M ayer K á r o ly  Nürnbergben.

Ára a’ 404  lapnyi vastagságú  kön yvnek  finom  angol kötésben  
„ 3 for. 30  kr. peng. —-

;  " - ' ' í M '  x  0  x « r e  ü w m m k  ■ ■ ■ '■
T r a t t n e r  és K á r o l y i ’ Könyvnyomtató-Intézetében Pesten

m egjelent, és E g g e n b e rg e r  ,  H a r tle b e n ,  H ec k en a s t,  K i l i a n ,  M ü ller  ’s több más
K önyvárosnál m e g sz e r e z h e tő :

„ H a j o  1“
H a z a i  A l m a n a c h  1837.

Selyem kötésben ára 2  fr. 5 0  kr. Közönséges kötésben 2  fr. 2 4  kr. pengő pénz.
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&T Reményű a’ k iadó, hogy az Aurora, melly 16 év óta elakadhatlanúl foly, ez évben is ki 
fogja elégeteni a’ tisztelt olvasó közönség’ várakozását, mert mind képeire mind tartalmára néz
ve felülhaladja, múlt évi folyamatait. Sem olly bő sem olly sokféle tárgyú még nem volt mint 
ez évben. Tökéletesbitésére semmi el nem mulasztatott. Képei mind jeles külföldi mesterektől 
metszvék ’s a’ kiadó azt hiszi, hogy költség’ tekintetében maximumát próbálta annak, mit ma
gyar könyvkiadásnál merhetni; minek némi igazolására elég legyen csak azon egyet említenie, 
hogy ez évi öt aczélmetszés 1300 pengő forintba került. Ez oka , hogy a’ könyv eddigi ára 30 
krajczárral folebb emeltetett.
Példányok kaphatók a' kiadónál is, Dorottya utczában 20 sz. alatt és az Athenaeum’ hivatalában, 

Barátok piaczán a’ kir. curia melletti sarok házban, 434 sz. 2dik emel. (3)

g j “ Jelentjük az A T H E N A E U M ’ bará
t in a k , hogy az első szám ’ m ásodik k iadása  
sajtó alatt lé v é n , k ép esek  leszünk újabb előfi
zető in k n ek  is  teljes példánynyal szolgáln i.

B E C S B E N
előfizethetni félévre 4 f. 48 krral közép-, 6 f. 
28 krral velinpapirosu példányokra B arkassy  
7«ire*udvari ágens u rnái, a’ belső városban, 
Strobelgasse, 866 sz.

D. Schedel Ferencz és 
V örösm arty  M ihál. (3)

(2) Nemes Pest vármegye szinészeti Kül
döttsége részéről, ezennel küztudomásra bocsát- 
tatik: hogy a’ Hatvani kapun kívül épülő ma
gyar színház folyó esztendei augustus lsőjén 
okvetetlen, vagy ha az idő kedvezénd, még 
előbb is ki fog ny itta tn i, melly utóbb érintett 
körülmény ugyan ez úton közhírré lesz téve. 
Felsznllítatnak ez okból mind azok, kik ezen 
színház igazgatását felvállalni k íván ják ; hogy 
magokat folyó évi április 2káig 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 ne 
terheltessenek. A’ feltételek mellyeknek egyik 
főpontját a’ vállalkozónak az intézet fentartósáért 
kezeskedő ’s hitelesen bebizonyítandó értéki ál- 
lapotja teszi, az alulirt jegyzőnél akár mikor 
megtekinthetők. N yá ry  P á l m. k.

mint a’ szinészeti Küldöttség jegyzője. (4) 1

(1) Hirdetmény, a ’ méitgos 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 lső napjától kezdve há
rom esztendőre haszonbérbe fognak kiadattatni.

Melly licitatióra a’ bérleni kívánók 18 p. 
forint bánatpénzzel ellátva ezennel meghivatnak. 
Költ Szekszárdon, Januarius 8kán 1837. (3)

(1) 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 ny ert, 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 - és 
szarvasmarha-bélyegek készítése tekintetéből 
is pontos szolgálatával. Találtatnak az alul- 
irtnál végre még külön nemű villánygépelyek 
(E lectrisirm aschinen) 's a’ champagner butel- 
liákhoz m asina; úgy szinte minden nemű an
gol juhnyírő ollók. Az aiulirt egyszersm ind 
azt is kéntelen tisztelt vevójinek je len ten i, 
hogy miután neve alatt sok ál-mívek készítet
tek , saját készítményei jövendőben az ő tu
lajdon bélyegével lesznek megjegyezve. Költ • 
Pesten , Januariusban 1837.

H eisz Lórincz s
polgári vasszer-készítő m ester, úri u tcza, 

báró Brüdern házban. (3 )

(2) 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 lsőjéíül, 1840 Április 
utolsó napjáig három esztendőre, f. e. Február' 
6kán a’ kebelben a’ városháza épületében reg
geli órákban tartandó közönséges árverés utján,



X
haszonbérbe fognak kiadatni. Melly vegre köz
hírré té te tik : hogy azok, kik ezen használato
kat kibérelni szándékoznak, vagyonaik állapot- 
ját hiteles tanúság által béinutatni , azon kívül 
a’ bérbe venni kívánó haszonvételekhez arány
zott bánatpénzt is előre letenni kötelesek lesznek. 
— A’ többi feltételek a’ kebelbeli jegyzői vagy 
számvevői hivataloknál előleg is megtudhatók.
__ Költ Szabadka sz. kir. városában, Januarius
13kán 1837. tartatott Tanács ülésből. (3)

(3) Champagni bor 1834dikről
veres és fejér ’s a’ legjobb minémüségü, nagy 
palaczkja 2 4 , kis palaczkja 16 garason conv. 
pénzben, úgy szinte igen jó

1834ki ruszti 6S S O prO Ili asszú-
szőlő borok igen illendő árron szerezhetők 
Prückler Ignácz’ fűszer-kereskedésében Pesten , 
Sebestyén piaczon ,,a’ fejér farkasnál “  (3)

(2) Boltváltoztatási h i r d e t é s .
Alulirt boltját a’ párizsi utczából az úri utczán 
a’ 3 szerecsen mellett fekvő Libasinszki-házba te* 
vé-át. — T. ez. vásárlójinak az idő környületihez 
képest illő áron szolgálhatni képessé lévén , a’ 
készített ruhadarabok árát 10 petéi szállítja-Ie; 
a’ posztók színének valódiságáért kezeskedik; 
posztók a’ legjelesebb gyárakból találtatnak ná
la; ruhákat gyorsan, a’ legújabb izlct és meg
javított szabás szerint készít.

T r ittn e r  F eren cz , 
polg. férfi ruha*készítő Pesten. (3)

(3) Hirdetés. Felsőbb rendelések kö
vetkezésében az Egyházi javakhoz tartozó 
ts S. Vásárhelyi uradalomban kebelezett Da- 
broni vendégfogadó m észárszékkel, Karakai 
vendégfogadó mészárszékkel, és vám jövede
lemmel eg>ütt, nemkülömben a’ Pápai mező 
városban lévőkét major k e rt, jövő 1837 észt. 
jan. hó’ 23dik napján árverés utján a1 legtöbbet 
ígérőnek három egymásután következő esz
tendőre május hónapjától kezdve haszonbérbe 
ki fog adatni.

o X
Kinek kedve lészen ezen javakat kiárcn- 

dálni 50 pengő forint bánat pénzzel ellátva S. 
Vásárhelyi tiszttartói lakásnál tartandó árverésre 
reggeli 9 és 10 órákban megjelenhet. Költ S. 
Vásárhelyen, december 26dikán 1836. (3)

(3) Nevelőné kerestetik. Gyön
gyös városához közel egy falusi urasághoz két 
nevendék leányka mellé kerestetik egy olly 
nevelőné, ki születésére nézve német, és min
denféle asszonyi munkákban tökéletesen jártas. 
— Még inkább ohajtatria, ha a’ kívánt személy 
a’ franczia nyelvben és a’ k la \ir játékban is 
oktathatna. — A’ magát ajánló tehet jelentést 
a’ Gyöngyösi postahivatalnál. (3 )

(2) Hirdetmény. A> „agymék ma-
gyár kir. udvari Kamara’ rendeléséből ezennel 
közhírré tétetik : hogy szabad kir. Zombor vá
rosának a’ bor ‘s pálinka akolás jövedelme (SCBeím 
unb SSranbnjeúiíAccis) két és fél egymásután kö
vetkező esztendőre, úgymint Május Isó napjától 
1837tői kezdve, I 839dik October utoljáig, közön
séges árverés utján a’ legtöbbet Ígérőnek bérbe fog 
adatni. Kiknek tehát azon kibérléshez kedvük 
lenne, az e’ végre folj ó esztendő Martius hó
nap lső napján a’ fennevezett városban tartan
dó árveréshez szükséges bánatpénzzel felkészül
v e , ezennel meghivatnak. Költ Budán, Janua
rius 7kén 1837. (3)

Pénzfolyam at: Becs, jan. 17kén: 5 petes stafuskötelez. 
104Í; 4 petes 9 9 |;  3 petes 75TST; í820diki status 
köles. 225 J ; 1821 diki 142^; 2* petes Becs városi 
bankóköt. 66; bankrészvény 1365.

Dnnuvizállds: jan. 12kén: 5' 0'J 9'" — 13kán: 5' V1 
.3'" _  l4kén: 5' 3» 9"' — 15kén: 5' 4" 3'" — 

16kán : 5' 2" 9a/ — 17kén: 5' 1° 9"' — I8kán : 
5' 0// 3/// _  igkén : 5' 0" 9 — 2okán: 5' 7" 0'" 
— 21kén : 5' lO" 9'"

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 é rő je  v á ltó  g a r a s b a n .
J a n .  1837. b n z a k é t s z e . ro z s  ! á r p a  1 z a b k u k u r .  ik ö le s ] J a n .  1837 b ú z a k é t s z e . 1 ro z s 1 á rp a 1 z a b k u k u r . 1 k51e*

.ó é n  A ra d 1 91 64 62 60 1 45 1 80  1 - I2 é n  M o so n y  j l l 0 - 7 0  1 6 0 -5 0 5 2 -4 8 1 4 8 -4 0 3 7 -33 1 9 2 -7 6  1 —
5 é n  U n g b v á r 1 88-84 8 2 -78 1 « 8 -4 4 1 50-47  1 3.’- 3 0 1 6 6 -62  1 — tó é n  D e b re c z e n 1120-90 1 80-75 6 5 -6 0 1 60  1 52-50 1 9 0 -8 5  1 125
6 á n  'X .B e c ík e r e k 1 9 0 -8 0 7 0 -6 0 1 ~ 5 0 -48  1 45 1 75 1 70 1 3 án  Ű j-B e c s e  | 9 0 -8 0  1 7 5 -70  1 — 50 1 45 1 75 1 —  -
7 é n  P é c s 1 8 0 -70 55 50 1 55 J 35 7 4 — 14éu  F e j é r v á r  | 8 0 -7 2  1 7 0 -6 0  1 5 0 -4 7 1 4 8 -4 6  1 3 7 -3 4 1 7 1 -7 0  1 -
7 é n  M igJcolcz 1 100-951 9 0 -85  1 5 5 -50  1 50-45  1 3 0 -2 6  18 2 -7 8  12 4 0 -2 .O 1 2 é a  S z e g e d  | 8 5 -8 0  1 7 5 -7 0  1 70 1 55 1 50 1 90 -8 0 1 1 1 0 -1 0 0
' l e n B a ja 1 8 6 -7 3  1 « 0 -5 3  1 53 1 53 J 30 1 8 0  1 — Iá é n  K o m á ro m i —  j 5 8 -58  1 4 6 -4 5  1 4 4 -41 — 1 7 8 -7 7  1 —
l l é n  i 'e j é r v á r ] 8 0 -7 3  1 55-52  1 5 0 -48  1 48-45 3 6 -3 4 1 7 2 -7 0 ,9 0 -8 8  J P e s t  j a n .  8 0 á n j 103-86 6 6 -5 6  1 5 3 -5 0  1 5 6 -5 3  [ 4 0 -3 6  j 9 3 -8 6  j  —
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T U D Ó S Í T Á S O K .
8 .  s z á m .  P e s t e n  s z e r d á n  S z e n t - J a k a b h ó ’ 2 6 k á n  1 § 3 7 .

Magyarország és Erdély (kinevezések; felirási javallat’ vitatása az erdélyi országgyűlésen; Pataky János szigetin prof. ssor; lőcsei 
tisztválasztás; hadseregi változások ; Würtler József szegedi polgársággal tiszteltetik; casinoi ünnepély; ’sat.) Nagybritannia (parla
menti ülések; IV. Vilmos temetési pompája; balzsamozás; ’sat.} Fiancziaország (kamarai ülések; hírek a’ constantinei táborküldée 
felöl; marseillei hírek; Dr. Bulard megtiszteltetése; ’sat.) Hollandia. Németország (hannoverai hírek; ’sat.) Amerika. Olaszország.

Oroszország. Spanyolország (hadi tudósítások; ’sat.) Kereskedési hírek.

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

ó  cs. kir. Felsége Gróf Károlyi Lajos urat 
saját kérésére Csongrád vmegye’ főispányi hel) tar
tóságától felmenteni, ’s úgy anazon megye’ főispá
nyi helyettesévé máj. 18dikáról Bars vmegye’ ed
digi első alispán}át k. tanácsos T a jn a y  J á n o s  
urat nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ö cs. k. Felsége f. jul. 17d. legfelsőbb határo
zatában erdélyi kormányszéki feltevői gyakornok 
gróf Bethlen Gergely urat ugyanott tisztlb. feltea ő- 
vé nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. k. Felsége f. jul. 5diki legfensőbb hatá
rozatában hadi biztos Schaeder János urat Debre- 
czenbe kér. főhadi biztossá nevezni kegyebnesen 
méltóztatott.

A’ felséges ud v ar, az érdél} i kir. ügydgazga- 
tóság mellett egy ideigleni tollvivő 500 f ,  és egy 
jegyzőkönyvi aliktató 450 f. esztendei fizetéssel le
endő kineveztetéseket kegyebnesen megengedni 
méltóztatott.

N. S zeb en  julius’ 1 tkén. Julius 13kán tar
tatott 47dik or. ülésen felolvastatott a’ megválasz
tott hivatalosok mellett ő felsége eleibe küldendő 
országos felírás javallata; melly köziratra kiadatni 
határoztatott; miről hogy a’ Rendek magok nem
zeti gyűléseikben előlegescn vitatkozhassanak, jul. 
I ldikén országos ű!és nem tartatott.

Szabad kir. Szeged városa cs. kir. tanácsos, és 
nádori udv. orvos nagyságos W ü r t le r  J ó z s e f  
nrat következő poígárosítási levéllel tisztelte-meg: 
Mi szabad királyi Szeged városa’ főbírája, polgár- 
m estere, ’s tanácsa adjuk tudtokra mindeneknek, 
a’ kiknek illik: hogy minekutána dicsőségesen or
szágló kegyelmes koronás Királyunknak szolgált
já t ,  a’ köz-jót, ’s városunk’ további szabad fen- 
maradhatását néző tárgyaknak felvételek, foly ta
tások t és elintézések végett a’ mai alulirt napon 
egy ben gyülekezvén tanács-ülést tartottunk volna: 
akkoron hálás elismeréssel, ’s valódi tisztelettel vé- 
vért cs. kir. tanácsos, é3 udvari orvos W ü r t le r  
J ó z s e f  úr ő nagyságának abbeli fáradhatatlan szór- I 
galm átj lelkes törekvését, derék ügyességét, ’sj 

Második Fclesztf/idás

ritka gyógy tudomány i tehetségét, melly ekkel a’ 
haza minden egyes lakosai által mélyen tisztelt Ná
dora J ó z s e f  0  cs. kir. Főhgségének közel fél szá
zad alatt a’ kegy elmektől körű Isii gárzott kir. szék 
fenállására, az édes bon közjavára, és minden egyes 
lakosai hasznokra, jólétekre, ’s boldogságokra igen 
terhes munkálatai; a’ nemzeti nagyság emeledésé- 
re , kereskedési, ’s miveltségi virágzására, szaka
datlan intézett fenséges törekvései által veszélyesei* 
meggy engítetett egészségét a’ fenyegetve környez
te kétes állapotból kiemelni, ez által a’ haza egén 
elterjedt, ’s magát az édes reményt is már elaltatta 
gyász-borút újabb vidám fény re deríteni a’ valódi 
részvét, és fájdalom által elfogult honfi lelkeket új 
örömre édesíteni , a’ lehető nagy vesztés félelmétől 
a’ hazát felmenteni, ’s mélyen tisztelt Ő cs. k. Fő- 
hgségét elhuny állott egészségének jobbra változta
tásával , mint erős oszlopot a: fenséges kir. széknek, 
mint másod aty át az őt tisztelve szerető nemzet
nek , mint rendíthetetlen oltalmazót az ős alkot
mány i létnek , mint jóltevőt a’ segedelemért síró 
emberiségnek, mint fő pártfogót a’ tudomány ok
nak , müvészségeknek, mint erős paizst az igaz
ságnak, mint ny ájas férjet és gondos aty át szere
tettel érzelgő fenséges nejének, és tisztelve szerető. 
nagyr remény ú gyermekeinek visszaadni szerencsés 
Ion , ezeknek tekintetéből hálás leikeink valódi su
gallatánál fogva fennebb már tisztelve említett cs. 
kir. tanácsos, és udv. orvos W fi r  ti e r  J ó z s e f  
úr ő nagy ságát a’ kebelünkbeli polgári czímmel meg
tisztelni, felruházni, ’s többi szabados polgáraink 
sorába beiktatni örömmel siettünk, adván, ’s en
gedvén fentisztelt ő nagyságának mind azon 
szabadságokat,  és törvény es jogokat, melly ék
kel az enyészet hamvaiban is dicsőén szm íny adó 
fens, koronás Király ainktól nyert szabadság , ’3 aján
dék-leveleink, úgy szinte az élő törvények’ tartal
mainál fogva bírnak, és élnek. — A’ minek va
lóságára adtuk ezen szokott pecsétünkéi erősített 
polgárosító levelünket, a’ köz igazság úgy hozván 
magával. — Költ Szegeden egy ezer nyolez szász 
harmincz hetedik évi Szent-Ivón hó’ lódikán tar
tott tanács-ülésből. Megolvasta, és kiadta Miskfd- 
czy István m. k. teli. nemes Csaná/I vmegye táíőU-



bírája és nemes szabad kir. Szeged városa aljegy
zője.

Szabad kir. Lócáé városának tisztújítószéke, 
Szinyei Merzse László tiszamelléki kér. tábl. közbí
ró , mint kir. biztosnak elnöksége alatt folyó jul. 
17 ’s 18dikán tartatván , főbírónak választatott 
Ajidaházy Im re; polgármesternek Pracháry János; 
kapitánynak Seide János; új tanácsbelinek Plencz- 
ner András; főügyésznek neveztetett Madács Já
nos ; választott polgároknak felvétettek: Probstner 
András; Kolatskovszky Gergely; Rochlitz István; 
Schönvizner Mihály; Seide József; Neupauer 
György és Stephani János. A’ többi tanácsbeliek 
\  egyéb tisztek hivatalaikban megerősítettek.

A’ szigethi (Máramaros vmegy e) ref. lyceum- 
naköröm  innepe volt jiü. 2kán, midőn mélt. bárdá- 
nyi gr. Buttler János cs. k. kam. úr ő liga által bőke- 
züleg alapított törvény tanítói székbe t. Pataky János 
hites ügyvéd mint közönséges és rendes professor be
iktattatok;. Fényes és nagy számú gyülekezet veve 
részt az Örömben. Az igazgatási szertartást az os
kola főcmátora tek. homorod sz. páli Szentpály 
László úr nyitotta-meg, előadván az innep czélját, 
’s a’ mltgos alapító grófnak a’ 8ik századtól fogva 
az egész Európa előtt esmeretes családi fényes ér
demeit. Ezután Pataky János prof. úr beköszöntő 
beszédjében, köz helybehagyást nyert szónoksággal 
értekezett a’ felől: le h e t -  és  k e l l - e  a’ m a 
g y a r  t ö r v é n y t  m a g y a r ú l  t a n í tn i .  Végre a’ 
lyceum rector professora Breznay Pál úr elfogad
ván az új tiszti társat, az oskolának mind addig 
hijánzott históriájában előadta azon Örvendetes és 
szomorú történeteket, mellyekben a’ szigethi osko
la eleitől fogva mostanig ment keresztül. Az osko
lai ifjúság énekléssel és muzsikával nyilvánította 
örömét.

Az erdélyi ev. reformátusok fő egyházi taná
csának folyó évi julius 9 és 1 Odile napjain ez úttal 
N. Szeben városában tartott népesebb gyűlésében, 
a’ n. enyedi fő oskolában t. t. Kovács József úr 
nyugalomra lépésév el ürességbe jött physica és ma- 
thesisi tanítószékre, ugyanazon fő oskolában eddig 
hazai és római törvényeket tanított 1.1. szemeriai 
Szász Károly ú r ,  ’s ugyanezen fő oskolában m. 
Baricz János ú rnak , az erdélyi fő orvosi, és kir. 
kormányszéki referensi hivatalra lett k. kineveztc- 
tése által ürességbe jö tt barom orvoslás, chemiaiés 
természethistoriai tudományok tanító székére t. Bőd 
Péter ú r , jelenleg a’ bécsi polytechnicum intézet 
egyik nevendékje, szabad v álasztás utján szózatok 
többségével neveztettek-ki; ’s ez alkalommal az em
lített fő oskolában a’ tanítói hiv atallal eddig öszve- 
kapcsolva volt oskola-orvosi hivatal attól külön 
választatott. Ugyanezen fő egyházi tanács gyiilésé-

-  (
ben 1. 1  kibédi Péterfi Károly úrnak a’ tordasi ev. 
reformata ekklézsia papjává lett elv álasztatása ál
tal , a’ m. vásárhelyi fő oskolában ürességbe jö tt 
bölcselkedés, politica és statistical tudományok ta
nító székére, t. t. Eresei János ú r ,  eddig a’ sz. 
udvarhelyi fő oskolában a’ hittudomány, egyházi 
történetek, homiletica, zsidó régiségek’s nyelvtu
domány k. r. tanítója, hasonlólag szózatok többsé
gével neveztetett-ki.

E s z te rg o m b a n  jul. 17d. délután ünnepélye
sen nyittatott-meg a’ nemzeti casino Giefing kal
már szép ’s alkalmas házában (e’ szab. kir. város
nak nagy piaczán), első igazgató nsgos kir. taná
csos és alispán, Sárfalvai Héya Imre úrnak elnök
sége alatt. O nsága rövid, de velős magyar beszéde 
után, tek. Maurovich Rudolf úr (a’ casino harma
dik igazgatója) hosszabb lelkes beszédében az esz
tergomi casino’ felállításának történeteit környülál- 
lásosan beszélte-el, ’s egyszersmind nagyságos első 
igazgató Héya Imre úrnak casino’ javára ez élzó 
buzgóságát, Plöszel úrnak fáradozását az Ízletes 
bútorozás megszerzésében, primatialis építőmester 
Packh János úrnak a’ szükséges építési változások 
buzgó vezérlését, professor Rumy, városi tanácsos 
Helischer, Meszéna (ügyv éd és' a’ casino’ jegy
zője) és ifjabb Krakovitzer (gyógyszerész) m ák
nak könyvek’ és folyóírások ajándékozását köszön- 
te-meg. Végre a’ casino’ nagyérdemű jegyzője, 
Meszéna ú r , érzékeny magyar ékesszóllással a’ köz
hasznú nemzeti intézetet üdvözletté. Nagyságos 
elölülő és első igazgató Héya urat a’ számos része
sek hangos köszönettel tisztelék. Több részes úr (a’ 
részesek száma haladja a’ lOOat) családával ’s más 
mind két nembeli tisztes vendégekkel jö tt a’ casino 
megnyitására. A’ casino’ szép ’s tágos kertjében 
nemzeti muzsika zengett; estve az ablakok és a’ 
kert fényesen kivilágítattak. A’ kertben éjfélen 
túl tartott a’ mulatság; inelly alatt nságos Héya úr 
és a’ többi igazgató (tek. Kruplyanics Simon és 
Maurov ich Rudolf) urak egészségére és az intézet
nek állandóságára poharak ürítettek. Az esztergo
mi casino’ czélszerű szabályai Esztergámban Beimel 
József betűiv el. 11 lap. 8ad rétben nyomattak-ki.

A’ bécsi theresianumban ejry magyar neven- 
déket illető alapítv ány megüresülvén, iránta folyó 
évi aug. végéig a’ nagyin, m. k. Helytartósághoz 
folyamodhatni. — Klaszy Venczel magyar szabó 
’s pesti polgár, pesti magyar színházunk számára 
készít, saját költségén vásárlott anyagokból, egy 
királyi szerepekre használható pompás magyar öl
tözetet. Továbbá hős szerepekre használható 12 
magyar díszöltözetnek, az igazgatóság által vásár- 
landó any agokból, ingyeni elkészítését önként 
ajánlá-mee:.
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A’ m a g y a r  t u d ó s  tá r s a s á g ,  a’ fenséges 
Főherczeg N ádor-Pártfogó’ helybenhagyásával, 
n y o lc z a d ik  n a g y  g y ű lé s é t  foly ó évi augustus’ 
31dikén, az igazgató tanács pedig üléseit scpt. 3- 
dikán nyitandja-meg. Az academiai tagok’ részére 
a’ megjelenés’ napja aug. 30dika, az igazgatókra 
nézve sept. 2dika. A’ nyilványos vagyis k ö z ü lé s ’ 
napja ’s órája a’ gyűlés’ foly amatja alatt leszen köz
tudomásra hozva. Pesten, julius’ 24. 1837.

Az elnök’ rendeléséből.
I). Schedel Ferencz, 

titoknok.
A' cs. kir. hadseregnél következő változások 

történtek: Pausch Károly altábornagy a’ 16d. szá
mú gyalog ezrednél; báró Waldstätten György' 
generál őrnagya pedig a’ császár-vadász ezrednél let
tek 2d. tulajdonosokká. Ezredesekké léptettek: 
alezredességből b .Ilo rschFerdinand, b. Simbschen 
F érd .; Pfanzalter Károly és Moulholand Péter. Al
ezredesekké lettek őrnagyokból: Täuber József, 
Negroni János, b. Stipsics József, Ullrich F é r . , 
és gróf Wengerskyr Eduard. Őrnagy okká léptettek: 
gr. Castiglione August, báró Baczy nsky' Károlyt, 
Millanovich János, Sombory' Sándor és Schönber
ger János kapitányok. Nyuigalmaztattak: Wattok 
János alezredes; Wojacsek József, Raszich Jakab, 
W ewera János és Kraft Ferencz kapitány ok őr
nagyi czímmel. Siszak Erneszt ezredes ny erte a’ 
pápai nagy szent Gergely' rend közép keresztjét ’s 
a’ legfensőbb engedehnet annak elfogadhatása és 
viselhetésére.

N A G Y B R I T A N N I A .

A’ felső ház jul. 7kén a’ regensségi bilit vitatta 
’s el is fogadta. Brougham 1. ellenző a’ bilinek azon 
határozatát, hogy a’ k. törvényszék 1. főbírája, ha a’ 
thrónörökös a’ thrón megürülésekor távol lenne, a’ 
regensségnek tagja legy en, ’s így bírói és politikai ha
talommal bírjon. A’ tudós lord a’ lord főbíró helyett 
azon személy t javaslá regensség tagjává nevezni, ki 
legközelebbi joggal bír a’ koronához , az országban 
lakik, ’s a’ 18ik évet meghaladta; de e’ javaslat, 
Wellington hg. ’s a’ lordkanczellár ellenmondása kö
vetkezésében féke vettetett. —  Az alsó házban D. 
Stuart 1. mintegy 2000 edinburgi lakos kérehnét 
terjeszté-elő azirán t, hogy azon lengyel menekvők 
is gy ámolítatnának, kiknek a’ minap szavazott 10 
ezer ft. stghez igénylők nincsen. Az elnök megjegy- 
eő, hogy' pénzről lévén szó, a' kincstári kanczellár 
megegyezése nélkül nem fogadhatni-el a’ kérelmet; 
melly , miután a’ kanczellár benne meg nem egye
zett, vissza véteték.

A’ felső ház jul. lOki ülésében Duncannon 1. 
titkos pecsétőr másodszori olvasását javaslá azon

bilinek, miként Irlandban a’ választási szavazatok 
összeszámítása jobb rendbe vétetnek. Redcsdale I. 
Wellington hg. W icklow , Ellenborough és más 
lordok ellenzék az indítványt., mivel a bili már 
azután nyomatott-ki, midőn a’ királyné üzenete, 
miként ez ülésben egy fontos rendszabály sem fog
na vitatás alá jőni, mind a’ két házban felolvasta
to tt, és így e’ bilinek keresztülvitele csak ministo
ri fortély. Lansdowne, Brougham, Fingall lordok 
’s Richmond hg. pártolák a’ minister javaslatát. 
Brougham I. többek között mondá, hogy ha e* bilit 
félre vetik a’ lordok ,,a’ zsarnoki többség“ nevet 
inkább meg fogják érdemelni, m intáz alsó ház mi- 
nisteri többsége. A’ bili mindazáltal 74 szózattal 
36 ellen félre vettetett. — A* alsó házban a’ rab
szolgakereskedés gátlása végett más statusokkal 
kötött egyezések teljesítése eránti bili harmadszor, 
a* felső háztól átküldött regensségi bili először ol
vastatott.-— Jul. l lk é n  a’ felső házban Westmeath 
marquis a’ kormány nak Irland eránti politikáját ke
ményben rovogatta; Mulgrave I. viszont élénk be
széddel védelmezte kormány ozását. L a n s d o w n e  
marquis bemutatta az özvegy' király né köszönő vá
laszát a’ ház sajnálkozására.

A’ Keletindiába küldendő levelek bérére néz
ve ezeket határozá az alsó ház biztossága: A’ Suez 
’s Basso rah között, és a’ veres tenger, persa öböl 
’s Keletindia kikötőji között jáió postahajókon 
mindegy'ik egy szerű levélért 1 shillinget, kétszerü- 
ért 2 shillinget, háromszerüért 3a t, két lat nehéz
ségűért , akár egy szerű akár többszerü legy en , 4 
sh. ezen felül mindegyik fél latért annyit kell fizet
n i, mint egyszerű levélért.

IV. Vilmos király' őseinek sírboltjában ny ug
szik már. Jul. lOdiki lapok az ő temetési pompájá
nak leírásával vannak tele. A’ windsori vár udva
rán ’s az út mellett a’ kápolna felé katonaság állott 
sort, minden harmadik legény fáklyát tartva kezé
ben , mellyekalkony adatkor meggy új tattak. A’kö
rül fekvő helyek, ablakok, házfedelek néma né
zőkkel voltak tömve. A’ kápolna hat óra előtt már 
megny'ittatott; közép foly osója hosszában, melly en 
a’ gy ásznép menendő vala, testőrök és a’ Wind- 
sorral szemközt fekvő Eton-oskola kétszáz növen
déke , állottak tanitójokkal mély gyászban. A' ká
polna belsejében bársony baldachin emelkedők, a’ 
birodalmi koronával ’s czímerekkel ékesítve, s 
boltként borúit a’ sírbolt nyúlásán lévő alkotmány' 
felibe. A’ feketével bevont áldozó ászairól vakít/» 
fénny el csillogtak a’ drága arany ’s ezüst edények, 
két nagy' arany gyertyatartó világa mellett, mel- 
lyek közűi mindegyükén 12 viasz gyerty'a lobogott. 
Nevelte e’ fényt öt lefüggő arany ozott bronz lus
te r , és a’ temérdek viasz gyerty'a, mellyek a’ fa-
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lakon 's oszlopokon köröskörül égtek. A’ térdkö
tő rend zászlóji czímerek pompájával lebegtek-le az 
oszlopokról a’ diadaljelekre, tollas sisakokra ’s fegy
verekre; a’ tagok székeit pedig fekete posztó bo- 
rítá. A’ sírboltnál egy pompás bársony szék , ’s 
mellette kisebb ülések valának az első gyászolónak 
és a’ királyi famíliával rokon hgek számára. 9 óra 
előtt kevéssel ágynlövés jelenté a’ gyászmenet meg- 
indultát. 9 órakor rakéta röpült-fel, ’s az ágyuíe- 
lepek elkezdték perczenkénti lövéseiket. A’ kato
naság lebocsátá fegyvereit; mély csend uralkodott 
a' sokaságban, hogy még a’ lélegzés sem vala hall
ható. Lassan haladt-előre a’ gyászmenet következő 
rendel: A’ testőrség trombitásai, dobosai, síposai 
gyalog; a’ k. házi sereg hangászkara; az udvari 
marsai szolgáji fekete pálczákkal; a’ lovag marsai; 
a’ windsori tengeri lovag ’s katona lovagok; az 
özvegy királyné ’s a’ meghalt király apródai; 0  
Felségének orvosai ’s patikárosa; a’ windsori fő ’s 
alpap; bevezető urak (gentlemen ushers) ’s 0  Fel
ségének különféle udvari tisztviselőji, udvari káp
lánja; K ent, Gloucester hgnék, Augusta hgasz- 
szony, Cambridge és Sussex hgek lovászmesterei; 
O Felsége segédei; főszállásmester és egy hadsere
gi fősegéd; kamara mester és úríiak ; a’ sollicitor- 
geaeral ’s attorney-general; a’ különféle törvény
székek biztosai, bírái; a’ kincstári törvényszék 
lord főbírája, a’Common pleas lord főbírája; Anglia 
alkanczellárja ’s az országos levéltár főfelügyelője; 
a’ k. törvényszék lord főbírája; a’ zöld tábla nevű 
udvari marsali törvényszék tisztjei; titkos tanács
nokok, a’ minister! tanács titoknokaival; közöttük 
heroldok, és a’ fő nemesség különféle osztályai, 
bárók, grófok, visconntok, marquisek, hercze- 
gek, ’s ezeknek legidősb íijaik ; 0  Felségének han- 
noveraistatusministerei; Anglia gróf marschaila ; az 
a! Iord-nagykanczellár; a’ lordpecsétőr; a’ ministe- 
ri tanács lord elnöke; püspökök, érsekek; a’ lord- 
kanczellár; az ország prím ása; az északi angol czí- 
merkirály; O Felségének kamarásai; a’ testőrség 
és czímertisztek hadnagyai; a’ főkamarás és több 
lovászmesterek; pairek zászlókkal; Braunschweig, 
Hannover;!, Irland, Skóczia, St. György és az 
unió zászlóji; a’ k. zászló; Hanno Vera koronája, 
veres bársony párnán vitetve a’ hannoveri követség 
első titoknoka által; az egyesült országok birodal
mi koronája a’ második czímerkirály által v ite tve; 
a’ k. főudvarmester k. házi tisztviselőkkel; a’ ko
porsó veres bársonnyal betakarva, tíz k. czímerrel, 
bársony baldachin a la tt, mellyet mindegyik olda
lon öt pair v i t t , ’s mellettük jobbról nyolcz generál, 
balról nyolcz admiral ment; a’ halottlepcl széleit 
Wellington, Richmond, Beaufort, Newcastle, 
iiuccleigh és Sutherland hgek tp rták ; a’ koporsót

követé Ő Felségének két fő gentlemen usherseikö- 
, zött az első czímerkirály a’ királyi palczával; Sus
sex hg. mint első gyászoló, két hg. között, fekete 
köntösben, a’ térdkötő rend csillagával ’s szalagá
v a l; tizenhat pair; Cambridge hg. szinte gyász ru 
hában ’s a’ térdkötő rend csillagával és szalagával; 
Ó Felsége végrendeletének teljesítőji; Szász-Mei- 
ningen uralkodó herczege, Leiniagen, ’s Hessen- 
Philippsthal- Barchfeld hgek. Czímertisztek és test
őrök rekeszték-be a’ menetet. A’ kápolna ajtajánál 
a’ windsori dekán ’s papjai, kezökben viasz gyer
tyákkal fogadák a’ koporsót, ’s a’ dekán megáld
ván , lebocsáták a’ sírboltba 10 óra után tíz per- 
czel. Igen meg valának indulva minden jelenlevők, 
kivált Wellington h g .; az özvegy királyné ’s Sus
sex hg. zokogva sírtak. Adelaide királyné Wind- 
sorból kíséretével együtt mindjárt elkocsizott öz
vegyi lakába Bushy-parkba.

A’ Medical Gazetteben ezt olvashatni: Char
lotte hgasszony (Leopold király első neje) volt k i
rályi házunk utolsó ivadéka, kinek hóit teste be
balzsamoztatok , olly m ódon, hogy a’ belek urná
ba tétettek , ’s a’ test több helyen bemetszetett, 
hogy a’ folyó rész kiszikkadjon , mielőtt a’ balza- 
mozás elkezdeték. E ’ módtól mégborzadván az ak
kori regens hg. megparancsolá, hogy az ő uralko
dása alatt meghalálozó tagjaira a’ k. háznak egysze
rűbb mód alkalmaztassák. III. György ’s Karolina 
királyné nem bontattak-fel, hanem csak viaszos vá
szonba takartattak. IV. György belső része kivéte
te tt, ’s illatos vegyitekkel megöntöztetek. De e’ 
bánásmód alkalmasnak nem találtatván, IV. Vil
mos belei, mielőtt a’ testbe visszatétetnek, mész'- 
chlorba áztatott vászonba burkoltattak. A’ balzamo- 
zás mostani módja imez: Midegyik tag külön via
szos vászonba takartatik , a’ fejre is hasonló szövet
ből húzatik boríték ; ezután az egész test elébb kél 
viaszos vászon lepedővel, mellynek szélei sütővas
sal ragasztatnak-össze, aztán fehér selyem , ’s vég
re bársony lepellel terítetik-be, fehér szalagokkal 
összeszorítva. Az illatszer levendula , majoránna , 
töm jén, szegfű ’s egyéb balzamos füvekből á ll, ’s 
közibe kevés korpa vegyítetik , sőt a’ koporsó al- 
lyára is hin tetik , mielőtt a’ holt test bele fektetnék. 
De még ezen új mód is hijányos, ’s az emberi nem
ről azon átkot: „Por vagy és porrá kell lenned,a  
nem igen hárítja-cl. Kérdés, ha e’ sok vegetabilis 
szer nem inkább sietteti-e niég a’ test e le n g e d é 
sét; mert. ez előtt már történt, hogy a’ koporsót a’ 
benne kifejlett gáz kiterjesztő ereje megrepesztetíe.

Londoni juh l l k i  lapok Hannoverából nem 
tudnak annál többet, hogy a’ király nem fogadta-el 
a’ kamarák küldöttségét, és hogy a’ kamarák e'-
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oszlattak; de nyilatkozásuk ezen előleges tettről, 
sejdíteti a’ v ihart, inelly bennük támadni fog.

Mnstapha Rescind Bey török követ elutazni ké
szül Konstantinápolba, a’ rá bízott külső minister- 
séget átveendő.

Királyné Ő Felsége juh 12kén fogadá-el a’ 
city tanácsának üdvezlő felírását, a’ lordmayor 
vezérletté küldöttségtől. Később titkos tanács tar
tatván az elhunyt királynak több titkos tanácsno
kai feleskettek ’s helyüket elfoglalák. A’ királyné 
udvarához ismét whig famíliákból nevezett nehány 
dámát.

Napóleon Lajos hgről hallgatnak a’ londoni la
pok; ellenben Galiguani Messengerében Londonbó 
írják , hogy ő Fenton vendéglőjében szállott-meg. 
,,A’ hg. úgy mond é’ levél, csak arra kötelezvén 
magát a’ franczia kormánynak, hogy Francziaor- 
szágba többé nem menend, annyának, St. Leu 
hgnének veszélyes betegségéről tudósítatván, visz- 
szasietett Európába.“  >

F B A N C Z I A O B S Z Á G .

A’ pairkamara jul. lOki ülésében biztossági tu
dósítások olvastattak a’ csatornák, folyamok, ki
kötők javítása, só-adó eránti törvényjavaslatokról, 
az 183Ski budgetrői ’stb. Továbbá vitatott a’ czu- 
kor-törvény is; a’ gyarmati czukor vámjának le
szállítása ’s a’ répaczukor adóztatása mellett és el
len többen szólották. Jul. ü k é n  is e’ felett folyt a’ 
tanácskozás, ’s a’ törvény elfogadtatott. E ’ nap öz
vegy Mecklenburg hcrczegné is megjelent a’ kar
zaton.

A’ pairkamara sebesen halad - elő munkálatai
ban. Juh 12kén a’ vasut-terveken kívül 17 törvény- 
javaslatot vitatott - m eg, ’s kikötőkre 22 millió 
440 ezer, folyamok szabályzására 61 millió 990 
ezer francot szavazott. Még egy milliard költsé
get ’s ugyanannyi jövedelmet kell megszavaznia,’s 
ezzel vége leend munkálatinak.

A’ constantinei táborozás híre ismét feléledt; 
Orleans hg. fogja a’ parancsnokságot átvenni. Jus- 
suff bey nehány belföldi század szerkesztésével biza- 
tott-meg. A’ hadminister mindegyik lovas ezredből 
15 legényt parancsolt Afrikába küldeni a’ vadá
szokhoz. Toulonból ágyútelepek indítattak-el, va
lamint Bayonneból is.

A’ Nouvelle Minerve szerint Clauzcl marsai
nak grandei méltóság Alcudia hg. czímzettel, 250 
ezer francnyi majorátus és 250 ezer franc főgene- 
ráii fizetés igértetett a’ spanyol királyné részéről, 
-v- A’ Meunier perébe keveredett Lacaze felmen
te sse  után a’ 17dik számú ezredhez, paran
csoltától! az 1833diki összeírásnál fogva, hol az

altisztektől igen barátságosan fogadtatott ’s vendé
geltetek ; de öt nap múlva a’ hadminister által az 
afrikai hadsereghez küldetett.

A’ Charte és Moniteur a’ Constitutionnelnek 
a’ ministeri elnök és három nagy fontosságú láto
gató közötti értekezésről írt czikkelyére válaszol
já k , hogy midőn a’ kormány Clauzel marsainak 
nem engedte-meg Spanyolországban parancsnok
ságot vállalnia, hű maradt a’ félsziget eránti nem 
avatkozási politikájához, mellyel Mólé gr. a’ júli
usi revolutio után szerencsésen cserélte-fel a’ szent 
szövetséget.

Parisban juh 12ke reggelén a’ hír szárnyalt, 
hogy a’kormányhoz érkezett tudósítás szerint Chri
stina királyné Madridot elhagyta volna. A’ környii- 
letekről különbözői eg beszéltek.

Midőn Hugo Victor jul. 12kén este hazament, 
tereméoen egy szép képet talált Saint-Evértől, melly- 
nek pompás rámáján illy felírás állott: ,,Orleans 
hg. és hgné Hugo Victor költésznek.“  O k. ma
gasságuk elmésebb és gyöngédebb módon nem ad
hatók neki tudtára, hogy az ő b e lső  s z ó z a tá t  
olvasták és csudálták.

Jauffret ú r, Marseille város könyvtárnoka, 
az intézet kéziratai között Bonaparte Napóleonnak 
az aegyptusi táborozásról saját kezével írt tudósí
tására akadt, melly a’ párisi királyi könyvtárba 
küldetett.

Marseille! jul. 6ki tudósítás szerint a’ k. gőz
hajók kelet felé máj. Íjén elkezdett szolgálatjokat 
legpontosabb rendel folytatják. — Roussin báró, a’ 
török udvarnál franczia követ, Parisból juh 8kán 
Marseillebe érkezett, ’s jun. l lk é n  Sesostris gőz
hajón rendeltetése helyére fogott utazni. Dante gőz
hajó Marseille kikötőjébe hozá Chesney ezredest 
is, az eufratesi expeditio parancsnokát. A’ kor
mány több kereskedő hajót bérleltetett-fel holmik- 
nek Afrikába szállítására, mi a’ constantinei tábo
rozás hírének némileg hitelt ad.

Beszélik, hogy szent Lajos rende vissza fogna 
állítatni, m it, egy hírlap szerint, maga a’ hadsereg 
is óhajtana. A’ Journal de Commerce említi, mi
ként Napóleon is akarta egy kor szaporítani a’ ren
deket , az egy esület és hármas arany gyapjú rendéi
vel, de utoljára is csak a’ becsületrend maradha- 
tott-fen közűlök.

Erneszt August hannoverai király nyilatkozvá- 
nyát igen fontosnak találják a’ franczia lapok. A’
J. des Débats hiszi, hogy a’ hannoverai alkotvány 
Jényreges változást szem eden(L

H O L L A N D J A .
Haaga juL 9kén. Királyné ő  F elsége tegnap
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elolt crkczett-meg Berlinből. Würtembergi király 
Ő Felsége ide jötte után mindjárt meglátogattatok 
királyunktól, Bernhard szász-weimari hgtől, a’ di
plomatái kar is ud varlott nála; tegnap viszonzá a’ 
látogatást királyunknak. F rid iik  hollandi, és Al
bert burkus hgek nejükkel együtt ide váratnak. 
Scheveningen főrdőjiben, ennyi fő személyek össze
gyűlése mellett sem tapasztalni nagy élénkséget.

Beelaerts ú r, mint jul. 6kán írják , statusta
nácsnokká ’s ideiglenipénzügyi ministerré nevezte
tett , mi a’ hírlapoknak sok beszédre adott alkal
mat. Beelaerts úr a’ generálstatusok második kama
rájának tagja, ’s ha előbbi érzelmeit, miként a’ 
rendkívüli hadi költségeket eilenzette, ’s Belgium
mal egyezkedni javaslóit, meg nem változtatta vol
n a , senki sem kívánná helyét a’ kamarában más 
által töltetni-be; de Beelaerts úr megváltozott az 
újabb időben, pénzügyi ministerségre nem is alkal
mas, miért kineveztetése nem kis ellenmondásra 
talált. Egyébiránt csak a’ közelebbi követválasztás
tól függ minden. A’ sajtó kijelelte a’ kilépő köve
tek közűi mind azokat, kiket ismét elválasztatni 
kiván, mind azokat, kiknek elválasztatását nem 
óhajtja. —  Würtembergi király 0  Felsége jul. 7- 
kén Mária és Sófia hgasszonyokkal Haagába érke
zett, Scheveningen tengeri fürdőjét használandó.
— A’ második kamara kilépett tagjai többnyire 
mind elválasztattak ismét.

N É M E T O R S Z Á G .

A’ Journal de Francfort jul. íkéről ír ja Han- 
noverából, hogy a’ király fáradatlan a’ statusügyek 
körüli foglalatosságában; 6 órától 8ig Ön kabinet
jében , ezután pedig a’ ministerekkel dolgozik. Az 
udvarlására volt küldöttségeket mind, különösen 
pedig a’ m indenit, kegyes jóakarattal fogadá, no
ha a’ német nyelvben nem igen gyakorlott. — A’ 
hannoverai újság jun. l lk é n  több hadi rendeleteket 
közöl, a’ jelentéssel, hogy Ő Felsége magát mél- 
tóztatott a’ testőrség főjévé nevezni; továbbá egy 
parancsot a’ hadsereghez, miként a’ király maga 
vette-át a’ parancsnokságot, ’s Cambridge hgnek 
köszönetét, a’ hadsereg szellemével pedig megelé
gedését jelenté. Lissingen Ernest generálőrnagy a’ 
király generálsegédévé, H attorf ezredes, Hede- 
njann kapitány ’stb. szárnysegédeivé neveztettek.
—  Jul. 8ki hannoverai tudósítás szerint a’ ministe- 
riu m , tiszthatóságok igen munkásak. A’ király is 
naponként több órákig dolgozik az első tisztviselők
kel. Jul. 6kán a’ kaszárnyákat látogatta-meg Hat- 
torff ezredessel, ’s minden készületet figyehnete- 
sen megszemlélt.

Metternich hg. jul. 26ka reggelén utazott-el 
Münchenből Töplitz felé, honnan később csehor

szági jószágaiba m enend. M ünchenben m ulatásakor 
különös figyelm ét fordítá a’ m űvészeti tárgyak ra, 
’s oily  kitüntetéssel bántak v e le , m iilyennel e ’ nagy  
ném et statusférfi m indenütt fogadtatik.

Jul. 13kán így ír a’ hannoveri újság: „Az it
teni őrsereg ma délben ágyudurrogásók között hó- 
dolt-meg király 0  Felségének a’ Waterlooi piaczon.“  
Azalkotványi ügyekről folyvást hallgat e’ hírlap, a’ 
versaillesi történeti museumról nagy czikkelyt kö
zöl , mellynek végén XIY. Lajos F état est moi- 
járá emlékeztet, ’s úgy véli, hogy ezt Lajos Filep 
la revolution est moi-vá változtatta.

Berlini jul. 9diki levél szerint August hg. az 
orosz császár meghívására, Waldenbiug udvari 
marsalíal és Hahn őrnaggyal Odessába fog menni. 
Halkett hannoverai generálhelytartó, ki ide külö
nös küldetésből jö tt ,  már elutazott Teplitzbe, hon
nan Emészt August király thrónraléptének jelenté
sével egyenesen St, Petersburgba menend.

Osnabrücki jul. l l k i  levél szerint több helye
ken kérelmeket készítnek a’ lakosok, király 0  
Felségét biztosítandók az esküvel erősített alkot- 
vány eránti szeretetokről ’s vonzalmukról, ’s az 
előkelőbb statusszolgák sem vonakodnak nevöket 
aláírni.

A M E R I K A .

Woodbury ú r ,  kincstári statustitoknok hiva
talos jelentése szerint április hóban a’ vámból ’s el
adott földekből 1,993,300 dollár jö tt-be , a’ kiadás 
pedig 3,887,103 dollárra ment. E ’ jelentés, mint 
a’ Globe megjegyzi, azért bocsátatott közre, ne
hogy a’ kormány a’ kész pénz összehalmozásával, 
’s a’ kereskedésnek ez általi nyomásával vádoltas- 
sék. Az egyesült statusok jövedelmeinek csökke
nése azonban aggodalmat nem okozhat, sok feles
leg pénz lévén rendelkezése alatt. A’ Courier mond
ja , hogy a’ vám L836ban 22 millió dollárt jöve
delmezett , ez idén pedig alig ha 7 milliót hoz-be, 
’s az öszves jövedelem a’ kiadásokra sem leszén 
elég, nem hogy még felesleg maradna belőle, ’s így 
a’ statuspénztárban lévő pénz, mellynek elosztásán 
oily nagy volt a’ v ita , nem sokára meg fog fogyni. 
Egyébiránt valamennyi tudósítás egyezik azzal, 
mit a’ M. Chronicle levelezője nyilván mond, hogy 
t. i. a’ kereskedési krisis már elmúlt.

O L A S Z O R S Z Á G .

Romából jul. 8kán olly bő aratást írnak, mil- 
lyenre több évek óta nem emlékeznek. Olaj és bor 
is bőséggel váratik. Széna annyi term ett, hogy ka
szások hijánya m iatt, kik  most a’ szomszéd 
nápolból nem jöhettek, sok a’ réteken m aradt A’ 
szénakereskedőknek jó vásár nyílik Algírban, ho
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va  már több rakott hajó in d u l, m ert e’ különös 
jóságu széna igen kapós. A ’ m últ hónapi szüksé
get tehát egészen eleny észté a* jelen  u r a lk o d ó  
bőség.

Savoyaban a’ . Öenftol Chamouni felé nyúló 
ú to n , az Arve jobb partján Chéde falu mellett 
(2100 láb magasságra a’ tenger színétől) volt egy 
bájos vidékii kis tó , melly nek bu ján tenyésző fák
kal ’s növényekkel körített kristályában a’ Mont
blanc és Bionassai jegesek varázsig tűkrözének. E ’ 
tó 1751 oct. 12kén az Aiguille de Yarensról leom
lott sziklák zuhanásakor támadt. Jul. elején ugyan
ott újra sziklák omlottak-le, ’s a ’ bájos tót egészen 
betemették.

O R O S Z O R S Z Á G .
St. Petersburgi jul. ló i levél szerint a’ thrón- 

örökös nagyhg. jun. 12kén Kamyschloffból Perm 
kerületen keresztül folytató útját Tobolsk kerület 
felé. Jun. 13kán reggeli 5 órakor a’ Túra folya
mon , Jewlewanál a’ Tobolon, ’s majd az Irtyschen 
is átkelvén, éjfélkor Tobolsk városba érkezett, e’ 
nap 257 werstnyi utat tevén. Jun. 15kén reggeli 
tíz órakor, nyugoti Siberia főkormányzójával a’ 
székes egyházba m ent, ’s hálákat adott Istennek 
szerencsés megérkezéséért Siberiába, mellyet a" csá
szári háznak még egy tagja sem látogatott-meg.

S P A N Y O L O R S Z Á G .

Madridi jul. 2ki tudósítás szerint az angol kö
vet sók pompás képeket megvásárlóit az eltörlött 
klastromokból, ’s azokat Santanderbe kü ldé , hon
nan majd Angliába fognak száll itatni. — Barcelo
na pártfelei ismét összebékülvén, a’ regens király
né közelebbi zavargások miatt a’ baleari szigetekre 
száműzött személyeket familiájokhoz visszabocsáta- 
ni rendelé. —  Jan. 30kán fél hivatalos czikkelyt 
közöl a’ madridi újság D. Carlos terveiről, ki rég
óta azon igyekszik, hogy Cataloniában ’s Valenciá
ban hadere jét egyesítvén, Madrid ellen nyomul jon, 
ott véres thrónját felállítandó annak romjain , mel
lyet most szépség, ártatlanság ’s nemes szivűség 
foglal-el; de a’ bölcs és erényes Christina semmi
vé teendi te rveit; tudva vannak titkos ügyvivő ji- 
nek ármánykodásai, ’s az általa fenyegetett váro
sok porba tiporandják őt. —  Oleronból jul. Okán 
írják , hogy üraa elfogott egy carlistalevelet, melly 
a’ navarrai expeditio terveit felfedező. A’ praeten- 
dens nehány hónap óta több udvarok által elismer
tetett spanyol királynak. Madrid kezére játszatott 
volna. Némely statustisztviselők, fő katonatisztek 
és sok fő nemesek részesei e’ szövevény nek.

Domingo de Aristizabal ezredesnek, Oraa tisz
ti kara főjének Teriiéiből jun. 30kán költ levele sze

rint Oraa a’ főváros és carlista tábor között állt, 
melly az Ebrón átkelte óta éjjel nappal utazott. 
Nogueras Moreiiába, Meer báró pedig Tortosába 
valának érkezendők. Oraa bizony os tudósítást ka
pott arról, hogy D. Carlos egyenesen Madridba 
igyekszik, mellynek kapujit az árulók fel fognák 
előtte nyitni. D. Carlos serege 24 ezerre szaporo
dott , de gy akorlott katonája csak 6000 van. Meer 
bárónak megbocsáthatlan hibája, hogy a’ praeten- 
denst áteresztő az Ebrón, ’s vele meg nem ütközött. 
— Meer báró, mint Perpignanból jul. 6kán írják , 
seregével Igualadában maradt, 's Solsonát akarja 
megtámadni, hol D. Sebastian infant a’ carlista jun
tával parancsokat ad-k i, mintha egyedüli ura vol
na Cataloniának. — Mirasol generál a’ Hernaniban 
fellázadt katonák elől álköntösben osontott-el S. Se- 
bastianba, de ott hasonló forrásra találván, angol 
hajón kereste menedékét. A’ fellázadt seregcsapa
tok O’ Connell Leopoldot nevezték vezéröknek; 
Jauregui chapelgorrisaival Irunba ’s Fuentarabiába 
ment.

Madrid jul. 4kén. Tegnapelőtt óta számos be- 
fogatások történnek. H írlelik , hogy a’ királynéra 
jul. 2kán , midőn a’ palotába visszakocsizott, rá 
lőttek; a’ golyó a’ kocsi üveg ablakán ment keresz
tül , de a’ király nőt nem találta. Még csak illy gyil
kos merészletek híjával valánk, hogy a’ zűrzavar 
legfensőbb fokra hágjon. Manchát, Estremadurát 
’s Andalusiát büntetlen dúl ják ’s rabolják a’ carlis- 
ták. Esparteróhoz, van der Meerhez és Oraahoz 
biztosok mentek nagy sietve, hogy tőlük 10 ezer 
embert kérjenek a’ főváros fedezésére. A* cortes 
Carasco, Nunez és Leal’ urak indítványát az or
szág állapotja irán t, nyilvános ülésben határozá 
tanácskozás alá venni.

Cadixban jun. 2 lk i levél szerint, két anda- 
lusi Önkéntes csapat, melly S. Fernandóba paran- 
csoltaték fogly okat őrizni, felzendiilt ’s zsoldja ki
fizetése előtt menni nem akart. A’ főparancsnok 
összeg) űjteté a’ nemzeti őrséget, ’s ezzel és ne
hány ágy úval bekerítetvén a’ zendiilők szállását, 
fegyveröket lerakatá, magokat pedig St. Katalin 
várba záratá. A’ főparancsnok beszédet intézett a’ 
nemzeti őrséghez, melly arra: éljen a’ constitutio! 
éljen a’ szabadság! éljen a’ mi ártatlan királynénk 
és főparancsnokunk! kiáltással válaszolt. — ír  un 
kormányzójának sem engedelmeskedtek a’ kato
nák , midőn velők szemlélődésre akart kimen
ni. — Van der Meer báróra Leridában hasonlag 
halált kiabáltak seregcsapatai. — A hernanii zen
dülés lecsilapítatott, de Mirasol generál Franczia- 
országba készül. — Saragossába jul. 5kén érkezett 
az Irribarren által vezérlett hadosztály, Buerens 
parancsnoksága alatt, ’s innen Calatayvidba menend.
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Leridában csakugyan közönséges lázadás támadt 
Meer báró ellen, ki csak szaladással menekhetett- 
meg. Leon huszár ezredes már a’ lázadás előtt Ösz- 
szekapott vele, ’s félre vonta magát. Draa jul. 4- 
kén Montaubanban, a’ praetendens Cantaviejában 
állott.

A’ Moniteur illy telegraphi üzenetet hoz Bayon- 
nebóljul. lOkéről: „Mirasol ßayonneba érkezett. 
A’ parancsnokságot ideiglen Jaureguy vette-át, 
az előcsapatnál O’ Donnell foglalá-el helyét. Kato- 
náji kifizettettek, ’s Hernaniban a’ rend visszaál 
iítatott. Bilbaóban, Castróban is történtek hasonló 
zavargások, de szerencsétlenség nem következett 
belőlük. Rendon generál nem halt-meg. Csata se 
Hernaniban se másutt nem történt. Espartero a’ 
Cataloniában, Valenciában, Arragoniában és Casti- 
liában D. Carlos ellen munkálandó hadsereg főve
zérévé neveztetett, de czímzetes parancsnoka ma
rad az északi seregnek is, mellyet Escalera gene
ral fog vezérleni. Espartero nehány seregcsapattal 
tüstént elindult Oraa főszállása Teruel felé. Bue- 
rens osztálya jul. 9kén fogott vele egyesülne. No- 
gueras osztálya Alcanizban, egy más osztály Ilijár- 
ban, D. Carlos pedig jul. őkén Ceniában állott. 
Q u ilez , miután az Ebrón átköltözött a’ tábor, 
előre nyomult lovasságával, de ismét visszatért. 
Escalera generál jul. Okán az egész sereggel Logro- 
noba vonult.

Madrid jul. 16kán. Kellemetlenül Iepeténk- 
meg a’ carlisták Ebrón történt átkeltének hírével. 
Ennyire ügyetleneknek még sem tartottuk a’ ki
rályné generálait. Most már csak azt várjuk, mi
re fognak menni összegyűjtött haderejükkel. Oraa, 
Noguerassalés Villapadiernával 12 ezer embert egye
sített; Van der Meer bárónak, Ayerbével együtt, 
14 ezer, Borsónak 2000, Puignalc 2500 embere 
van, ’s ha még Espartero is 10 ezerrel Calatayud- 
ba érkezeiül, 40 ezer emberünk leend együtt, ’s 
ez elégnél is több a’ carlisták legyőzésére. A’ fővá
ros megtámadása senkinek sincs gondolatjában. 
Bandák, mell}ek Manrefát, Agramontot, Cellent, 
Tarrasát sem valának képesek bevenni, Madrid 
ellen nem fognak merészkedni.

S. Sebastianből jul. 5kén írják, bog}’ az an
gol seregnek három hónapi zsold fizettetett-ki, ’s 
hátra levő zsoldja is váratik Madridból; minélfog
va a‘ tisztek visszav ették lemondásukat míg a’ hír
nök Madrid bél v isszaérkezik. Egyébiránt az angol 
segédsereg lassan állítatik - össze, ’s három ezred 
is nehezen fog Összeszerkeztetni, ha csak Angliá
ból s Irlandból ujonezok nem jőnek; újonez-foga-

dásra pedig nincs pénze a’ spanyol kormánynak, 
’s így igen kétes a’ britt segédsereg fenáJlása.

Bayonnei jul. 10 levelek szerint a’ hernanii, 
bilbaói, cadixi, valenciai és cataloniaikatona láza
dások Madridban koholt tervből eredtek, ’s bizo
nyosan tisztek v oltak igazgfct̂ ji: különben a’ sere
gek szükségéből ’s békétlenségéből is magyarázhat
ni a’ lázongásokat, melljek eddig még csak revo- 
lutióiak, de valóban talán carlistaiak. D. Carlos 
Teruel felé, onnan pedig Cuencába szándékozik. 
A’ christinók hihetőleg Guadaíaxarát és Madridot 
foglalandják-el, mert a’ v eszély legközelebb c’ he
lyeket fenyegetendi. Meer báró, seregcsapatait 
odahagyni kénszerítefv én, Madridba utazott. A’ 
felzendült osztály panaszát Leon Navarrete briga- 
dástól küldötte Madridba.

A’ praetendens, mint Saragossából jul. 8kán 
írják, Valencia felé nyomul. Saragossából a’ har
mad nap előtt oda érkezett seregcsapatok Oraahoz 
indultak, Cantavieját. ostrom alá veendők, ’s D. 
Carlost Valenciától elzárandók, hol ő talán rész
véttel fogadtatnék. Cabrera katonái i apró csapaton
ként száguldoznak eleségért, ’s rabolják a’ falukat

* * *
KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK. Offenbach, 

jul. I2dikén. Julius’ 6tól 1 Óig tartott gyapjú vá
sárunkra ugyan csak valami 400 mázsa különféle 
gyapjú küldetett, de az első vásárra nézve jó kez
detnek tekinthetni e’ mennyiséget, melly részint 
gyárosoknak részint gyapjú kereskedőknek mind 
eladatott. A’ közönséges honi gyapjúnak mázsája 
50—58 fíon, a’ közönségessel vegyített silányabb 
korcs gyapjúé 60—65, a’jobbé 70, a’korcs gyap
júval vegyített spanyol középszerűé 87 — 92 fo
rinton kelt. A’ legszebb ’s legfinomabb nemesített 
gyapjút 105—106 fton adni nem akarták a’ ter
mesztők.

Hamburg jul. 12d. Tegnap kaptunk Uj-york- 
hól jun. 16ki tudósítást, miként ott Oppenheimer, 
Möller és társa háza felhagyott a’ fizetéssel. E’ ház 
ide is sokkal adós. A’ gyarmati árúk még sem ke
lendők, a’ kereskedés áltáljában hallgat. A’ gabo
náról jobb hírek jöttek Uj-yorkból, de itt még sem
mi hatásuk sincs.

Nápol jul. 8kán.~ Gallipoli kikötő jéből jan. 1- 
tól jun. 30ig 27 nápoli és 9 angol hajó 28 ezer sal
ine olajat vitt-ki, 8900at St. Petersburgba, G650- 
ct angol kikötőkbe, 4100at Stettinbe, 3950etbel
földi kikötőkbe, 2200at0dcssába, 1350et Marseü- 
lebe, 850et Hamburgba.

Kiadja Kultsár A. — Szerkezted Galvácsy. Zoldkertiitcza sz.
Nyomtatja T r a t t n e r  - K á r o l y i  Urak1 útczája 612 szám alatt.
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9. szám. P e s t e n  szombaton Szent-Jakabbá* 29kén  1§37.

Magjarország és Erdély (kinevezések; hír a’ fenséges Nádorról; budai rajz-oskola? adakozások a’ pesti magyar színházra; fóispányi 
iktatás ; Schöpf gyógy-intézete; gúzhajó/.ás ; gyapjú-raktár; ’sat.) Nagy bri tannia (parlamenti ülések; Durham nj ilatkozványa ; ud
varlás a’ királynénál; halott-beszed Vilmos király felett; választási előkészületek; Herczeg Eszterházy kapja a’ Bath-rendet; ’sat.) 
Francziaország (kamarai utolsó ülés; Laffitte váltóháza ismét kinyittatik; egyvelgek; ’sat.) Portugálba (katonai zendülés; ’sat.) 
Amerika. Németország.. Oroszország. Olaszország. Spanyolország (zajos eortes -  ü lés; kö* felkalesi felszólUtás; "sut.) Kereske

dési hírek.

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

ó  cs. kir. Felsége juh 27(1. legfelsőbb határo
zatában debreczeni kér. főhadi biztos Faby József 
urat az erdélyi főhadi kormánynál a’ gazdasági osz
tály előadójává nevezni kegyelmesen méltóztatott.

0  cs. kir. Felsége Zsarnoviczra az ezüst olvasz
tó házhoz próbálói-segéddé a’ sclmeczi bányász-aka
démiában, a’ vcgy-és ásvány-tan oktató székének 
segédét Fiuk Károly urat méltóztatott nevezni..

A’ cs. k. közöns. számvevőségi kormány lajba- 
dii számtiszt Kov ács Károly urat ugyanott számta
nácsossá nevezte.

Ő cs. kir. Felségük jul. 19d. déhitán 2 órakor 
Ischlbe kívánt egészségben megérkeztek ’s a’ nép
től leirhatfan örömmel fogadtattak.

Bad-Einsből kedvező hírek érkeztek a’ fens. 
Nádor, valamint István főhg és Hermine főhgasz- 
szony egészségi állapotjukróL Nádor O Fensége 
még a’ fürdést, a’ hűvös idő miatt nem kezdette- 
el; de a’ gyógy-italt szerencsés sikerrel folytatja.

N. Szeben jul. 18 kán. Folyó jul. lökén tar
tatott 48dik országos ülésen, az országos választá
sok tárgyában, ő felsége eleibe küldendő felírás’ 
javallata megállíttatott; július? lSdi^án tartatott 
49ik országos ülésen pedig az, egy a’ ns RR. min
den testületéiből kinevezett biztosság által, kir.biz
tos ő k. fenségéhez ally alázatos kéréssel küldetett 
által, hogy mind ezeket ő fensége ő felségének 
szentséges színe eleibe felküldeni kegyeskedjék: 
tnell) ek általv ételével azoknak felküldése iránt 
méltóztatott is ő fensége, a’ tisztelt biztosság által 
a’ nemes Rendeket megnyugtatni.

K o lozsvárit július 18kán. A’ k. kormány
széknek Kolozsvárit maradt tagjai, a* tartományi 
főszámvevő és építés igazgató lúvatalok , ’s orszá
gos pénztári tisztek , a’ tegnapi napon tették-le az 
itteni országos teremben a’ k. főkormányszék által 
e’ végre kinevezett biztos tartomány i kanczeüár 
.szárhegyi gróf Lázár László úr kezeibe, felséges új 
fejedelmünk bivségére a* hódolási, és ezt követve 
az egyesületi eskiivéseket; mdly alkalommal a’ tisz- 

M umdik Féleszteudó*

telt biztos úr lelkes beszédben szóllítván-fel a’ fen- 
irt tisztviselőket az irt esküvéseknek kötelesség 
szerénti letételekre , felséges fejedelmünk hosszas 
boldog életéért ’s dicső országfásaért zajos éljen ki
áltás tölté-be a7 teremet ,. valamint ez innepélyes 
eskük’ bevételére kinevezett biztos urat is terem
be lépte és távoztakor, élénk örömidvezlet köszön
te és kísérő.

Brassó juh 13. Emberi szeretőiének r *s sze
gényeken könyörülő jó indulatjának újabb jeleit 
adá Czervenvodály D. István úr a’ brassói priv. 
kereskedő görög társaság érdemes bírája, a’ midőn 
a’ múlt hónap 24kén ’s folyó hónap lső, 6—lOik 
napjaiban a’ fogházban 41 berbécseket, egy egész 
szekér retket, hagymát ’s más városi szegények 
közt pénzt parancsolt a’ tulajdon magáéból kiosz
tatni. Áldás és hosszas élet kövesse az illy jóltevő- 
ket, a’ kik abban találják legfőbb , ’s édesebb gyö
nyörűségeket, ha az éhezőket táplálják , ’s a’ szen
vedő emberiségnek segítő kezet nyújthatnak.

Örömmel figyelmeztetjük olvasóinkat Dr- 
Schöpf úrnak orthopaedi gyógyintézetére, ’s uta
sítjuk őket e’ hasznos intézetről mai Hirdetésinkben 
álló jelentésre. Az intézet’ becse ismértebb a* Ha
zában, mint sem hosszas dicséretre volna szüksége - 
Szóljanak annak hasznos voltáról a’ szülék, kik
nek gyermekeik abban szerencsés sikerrel n) érték 
ápolást; szóljanak magok, kik abba felvétetvén, 
szenvedésük könrtyebbúlése mellett, emberbarát! 
’s szelíd bánásmódot tapasztaltak.

Mltgos Sándor Móricz gróf a’ pesti magyar 
színháznak ruhatárát igen pompás, udvarló szemé
lyekre használható, ruhákkal ajáudékozá-meg; me‘-  
lyek között van poszt óból 7 franczia kék frak aran
nyal hímezve, 7 rövid, ó német szabatú nadrág v 
és 7 fejér mellény basonlag hímez\ e. E' szép aj;u‘-  
dóknak értéke mintegy 3, ezer frtra becsülte; ik. 
Honin. — Tek. Kutsera lóri orz hites ügyvéd or 
ugyanazon, szí ni táz javára következő czímii munká
jából: „Értekezés a’ rövid  útn visszatérői
ről^ Pest. 1837- száz példányt szíveskedett aján
dékozni. — Nemzeti színházunk’ ruhatárának saá- 

! mára, a’ színházi küldöttség’ megbízásából, íaiiKt



— ( 66 )

hitelesen halljuk, minden szükséges köntösöket 
ama nagy hírű pesti szabó Kostyál Ádám készít, ’s 
hogy a’ temérdek munkával színházunk’ jövő aug. 
megnyitására kész legyen, 50 legénnyel dolgoztat
ja  azt. —  A’ budai rajzoskola jutalom-osztási ün
nepet űle f. juh 23dikán. Az első jutalm at, 3 ara
nyat , nyerte Pulpan A ntal; a’ 2dikat, 2 aranyat, 
Scharschmid Károly; a’ 3dikat, 1 aranyat, Zirler 
János. Rauschmann János rajztanítónak becsületére 
válnak ez oskola’ ne vendékei

P est. Gőzhajóink folyvást jönnek és mennek; 
mi nem csak az utazás’ kényelmét ’s gyorsaságát 
előmozdítja, de kereskedésünket is mind inkább 
élénkíti. Zrínyi gőzhajón érkezett jul. 19dikén 43 
utas; Árpádon jul. 20dikán 116; Nádor gőzösön 
jul. 22dikén 140; Árpád gőzhajón elutazott jul. 16- 
dikán 104; I. Ferenczen jul. 17d. 50; Nádoron 
jul. 18d. 78; Árpádon jul. 22d. 9 1 ; Zrínyin jul. 
23dikán 60 személy. — Az egyesületi gyapju-rak- 
tárba gyapjút küldtek újabban: b. Pongrácz Pál
4 mázsát; gr. Andrássy Károly 2 8 a t; Gosztonyi 
Lajos 11 mázsát; Becliovszky Ferdinand 42 má
zsát. Sembery Imre úr’ I 8V2 mázsa gyapja elada
tott.

Oláhországban egy kila búza, melly a’ mi mér
tékünk szerént 8 köblöt teszen 40—45 piaszter; 
törökbúza 28—30 piaszter; árpa 18— 20 piaszter; 
zab 17— 18 piaszter. Brassóból sokan mentek Oláh- 
országba törökbúzát venni, attól félve, hogy itten 
nem lesz az idén. Itt ugyanis felhágott az ára min
dennek , a’ búza 8— 10, a’ törökbúza 5—6 , rozs
5 , a’ zab 2 for. 30 xr. A’ gyapot’ ára leesett, 90 
forint egy mázsa. — Oláhországban a’ gyapjúnak 
okája 80—9 0para ; itt 1 for. 30 x r.; ennélfogva 
sem o tt, sem itt nem igen veszik a’ kereskedők, 
a’ kereskedés csökkent.

Tek. Torna mii egyének új főispánya mélt. 
Marich Dávid István cs. k. arany íadcsos f. jul. 19- 
dikén iktattatott ünnepélyesen e’ hivatalába.

NA GYURIT A N N IA .
A’ felső ház jul. 12diki ülésében Shaftesbury 

és Glenelg lordok a“ thrón előtt, mint k. biztosok, 
helyt foglalván, Ő Felsége nevében több bilit jóvá
hagytak. Az alsó házban Morpeth 1. a’ sarampók- 
nál elolvasó az özvegy királyné válaszát a’ ház saj
nálkozó felírására. Ő Felsége többek között így 
nyilatkozik válaszában: „Özvegyi mély bánatom
ban legkedvesebb vigasztalás nekem az egyhangú 
bizonyítvány, meílyet tisztes házatok boldogult és 
kedves fejedelmünk őszinte charakteréről ’s hon
fiúi érzelméről nyilvánított/* (A’ felső ház felírá
sára adott válaszában ezt is mondá Ő Felsége; 
„Mindig igyekezni fogok a’ nemes britt szerctetét

’s tiszteletét megtartani.“ ) A’ Válasz a’ ház jegyző
könyvébe iktatott. Ezután a’ regensségi bili észre
vétel nélkül keresztülment a’ biztosságon.

Ju l 13kán a’ felső házban Duncannon 1. nagy 
pecsétőr, a’ parlamenti választók eránti bilit alkaré 
másodszor felolvastatni; de Redesdale 1. éppen azon 
okokból, mellyéknél fogva jul. lOkén az irlandi 
választási bilit félrevetteté, miként t. i. e’ bili csak 
pártfeles czélokra van irányozva, ellenszegült, ’s 
66 szózattal 55 ellen most is győzött. — Az alsó 
házban Thompson ú r, kereskedési minister, an
nak elhatározását javaslá, hogy mielőtt valamelly 
vasut-bill a’ ház elibe hozatnék, a’ vasut-billek biz
tossága előtt be kelljen bizonyítani, hogy a’ rész
vényesek által aláírt tőkének tíz pcentje az angol 
bankba van letéve, mi elfogadtatott.

Az alsó ház jul. 14ki ülésében a’ papi hivata
lok felfüggesztése eránti billen a’ lordok által tett 
változtatások félrevettettek, a’ tizedbillhez javaslót! 
módosítások pedig elfogadtattak. Wood úr tudako- 
zá a’ ministeriumtól: szándéka-e a’ kormánynak 
azt elnézni, hogy Oroszország a’ bécsi egyezést Len
gyelország és Krakó ügyében megsértette; megen
gedi-e, hogy Oroszország ajándék czíme alatt Tö
rökországtól elvegye a’ cserkesz fö ldet, ennek la
kosait meghódítsa, ’s talán kiirtsa, és így uralko
dását Törökországra, Persiára ’s egész keletre k i
terjessze; hogy a’ Duna deltáját kizárólag bírja; 
elszenvedi-e Oroszország merészkedését a’ Vixen 
ügyében; aláveti-e magát a’ Hunkiar-Iskelessii egye
zésnek; igaz-e hogy Oroszországnak 20 liniahajója 
áll készen Kronstadtban, mellyek két hét alatt a* 
Themse torkolatjához evezhetnek; igaz-e hogy a’ 
kormány két hét alatt 20 liniahajót ki nem állít
hat? Russell 1. válaszolá, hogy a’ külső minister 
most jelen nincs, de hónap alkalmasint felelni fog 
mindegyik pontra. Attwood úr: Az admirálság ti- 
toknoka legalább adhatna felvilágosítást a’ tengeri 
erőt illető pontról. Wood úr: Én csak annyit mon
dok , hogy Anglia, akárhonnan támadtatnék-meg; 
mindig képes a’ megtámadást súlyosan visszaverni.

A’ felső ház jul. 1 Jki ülésében! Sussex hg. az 
irlandi quakerektől nyujta-bc egy kérelmet a’ ha
lálos büntetésnek eltörlése iránt; de Shaftesbiuy és 
Brougham lordok kifogást tevén elfogadása ellen, 
minthogy , ,a ’ papi és világi lordok“ formula 
benne nem volt, — visszavette azt. Az alsó ház 
küldöttjei a’ papi hivatalok felfüggesztése erán
ti bilihez a’ felső ház által javaslott, de az al
só házban visszavetett változtatásokról kíván
tak a’ lordokkal értekezni, mi megtörténvén, az 
alsó ház határozatai jóvá hagyattak. A’ büntető 
törvényeket Javító bitiek is elfogadtattak. Roden I.



állítá, hogy lrlandbán a’ terhesebb bűnök ez év
ben is szaporodtak inkább mint fogytak. Mulgra- 
ve 1. ellenmondott állításának, mert az ő kormány
zása alatt egészen megszűntek a’ lázongások,’s csak 
a’ szükség kénszeríté a’ népet Tipperary grófságban 
nehány lisztes szekér kirablására. Westmeath mar
quis ismét keményen akarta Múlgrave lordot kur- 
holni, de Holland 1. által rendre szóllítaték. Ez al
kalmasint utolsó ülés vök , mert jul. 17kén a’ k i
rályné szeméi} esen fogja az üléseket bizonyosan be
rekeszteni.

Westmeath marquis a’ felső ház jul. 11 ki ülé
sében, mint említettük, Mulgrave gr. irlandi kor
mányzása ellen kikelvén, miután szentedéiyes be
szédében a’ régi panaszokat, — a’ pápisták ’s O’ Con
nell pártolásáról, ki a’ marquis szerint a’ nemzeti 
egyesület létesítése által nagyobb gonoszságot kÖ- 
vetett-el, mintnémelly 179Sban lefejezett irlandiak, 
mégis szabadon já r , sőt a’ lordhelytartó asztalánál 
is ebédel, és a’ kormányi ’s bírói hivatalok az ő 
teremtményeivel rakatnak-meg, továbbá a’ protes
táns papságnak a’ tized megtagadása miatti szüksé
géről, — elszavalta ’s leült, Brougham 1. felszólalt: 
„Olvassa az úr indítványát; természetesen dorgáló 
szavazat iránt a’ lordhelytartó ellen/4 Westmeath 
m arquis: „Minthogy a’ nemes és tudós lord ismét 
felszóllít.44 — Brougham 1. közbe vág : „Óh nem! 
Isten ments-meg. (kaczaj.) De miután a’ nemes 
marquis annyira panaszkodott a’ nemes gróf ellen, 
illedelem szerint indítványt lehete várni nem 
csak papirosok előterjesztése, hanem egyene
sen feddő szavazat iránt. “ Westmeath marquis 
esrre indítványt olvasa-fel Westmeath grófság 
helytartójának és egy békebírónak kinevezését 
illető papirosok előterjesztése irán t, mi jóváhagya
tott. Mulgrave gr. a’ vádaknak mindegyik pontjá
ra felelt, Irland példátlan csendességéből és a’ go
noszságok megfogytából merítvén véderőségeit. Wel
lington hg. kétségbe hozá a’ gonoszságok megfogy- 
tának statistical előadását. Brougham I. válaszoló, 
hogy nemes barátja (Mulgrave) ezután illy haszon
talan , ’s csak epét lehellő szavalásokra, remélli, 
nem fog felelni. — A’ halálos büntetéseket keves
bítő bili változatlan elfogadtatott.

A’ királyné jul. 12kén St. James-palotában a’ 
Bath-rend tagjait fogadá-el. 0  Felsége e’ rend kö
pönyegét, szalagát és díszjelét viselé, ’s Esterhá
zy hg. ausztriai cs. k. követnek nyakába akasztá a’ 
rend szalagját és nagykeresztjét. Winchester mar
quis, a’ megholt király főkomornyikja, hivatala 
aranykulcsait átadá, minthogy ezen udvari hivatal
ra  Lansdowne marquisné neveztetett-ki. Később a’ 
kabineti ministerek bocsátattak audientiára; Mel
bourne l  egy óránál tovább, a’ belga követ is szem

betűnő ideig mulatott ó  Felségénél. Mulgrave gróf- 
nét is kamarai dámájává nevezte a’ királyné. Jul. 
13kán Ó Felsége annyával együtt Buckingham-pa- 
lotába költözött. A’ Globe bizonyosnak állítja a’ par
lamentnek jul. 18kán leendő eloszlatását. A’ Sun 
alaptalannak mondja az új pairek nevezéséről szár
nyalt h írt; mert a’ pair-nevezést koronázás köve
ti , a’ koronázás pedig csak jövő tavasszal fog tör
ténni.

Északi Durham grófság szabadelmü választójá
nak biztossága, a’ dolgok mostani áílapotjáról Dur- 
ham gróftól véleményt kérni határozván, a’ gróf 
a’ biztosság elnökéhez jul. 8kán írt levelében vála
szolt, mellyet a’ Globe csodálatra méltó levélnek 
mond, minthogy benne összefoglalva találtatik 
Angliának egész állapotja, mellyet a’ választóknak 
közelebbi alkalomkor szem előtt kell tartaniok. 
Durham gr. többek közöttt ezeket írja : „A’ vá
lasztandókat szabadon ’s befolyásomtól függetlenül 
jeleljék-ki a’ választók. A’ szavazatok lajstroma 
pontosan vizsgáltassék-meg, mielőtt a’ szavazatok 
összeszámítatnának. A’ mint a’ többség szabadel- 
müek vagy toryk részén Ieend, a’ szerint választas- 
sék két szabadelmü vagy két tory követ. Most a' 
szabadelmü párt erőködésétől ’s elszántságától függ 
a’ britt birodalom sorsa. Dicső alkalom ajánlkozik 
a’ reform ügyének megerősítésére, mellyhez régóta 
ragaszkodunk. Fejedelemnénk nemesen érző szíve 
őszinte bizodalmával’s tartózkodás nélkül bízta ma
gát szabadelmü kormányra. Igazoljuk e’ lépést mi is, 
és segítsük e’ kormányt O Felségének sikerrel szol
gálni. Királyné és szabadság! Királyné és alkot- 
vány! Királyné és reform ! legyen jelszavunk. A’ 
nőnem legjobbika ’s legbölcsebbike által nevelt ki
rálynénk tudja, hogy csak az a’ biztos thrón, melíy 
az alattvalók szeretetén alapszik; csak az a’ korona 
könnyű ’s kellemes a’ fejedelem fején, mellyben 
a’ nép szabadságai a’ monarchia kiváltságival ősz- 
szehangozva egyesülnek. Mi enmagamat illet; én a’ 
britt népnek lehető legnagyobb részét kívánom az 
ország intézetei, a’ thrón, a’ lordok ’s követek há
za és statusegyház körül összegyűjteni. Nem kívá
nok én új intézeteket behozni, hanem a’ régieket 
megóvni, megerősíteni. Ez a’ különbség közöttem 
és ellenségeim között. Némellyek ezen intézeteket 
minél kisebb osztályokra szorítani, mások pedig 
egészen lerontani akarnák , hogy ábrándos elvekre 
építsenek újakat. Én mindazok előtt feltárni sze
retném , kik felfogásukra képesek, ’s védehnezé- 
sökre erővel bírnak. Gyakran kijeleltem már az 
utakat ’s módokat, mellyek által ez elérethetnék, 
de olly nyilatkozással, hogy ezeknek figyelembe vé
telét a’ kormányra vagy parlamentre sohase fogom 
tolni. Ha ezek hasznos rendszabályok, ’s én jó lé-
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íekismefettel tartom azoknak, mert a’ nép jó ér
zelme ’s törvényessége eránti bizodalmon alapul* 
ti tk , a’ napi tapasztalás majd legyőzi a’ mostani ki
fogásokat, elő Ítéleteket, ’s elfogadásukat biztosí- 
t iüd ja , mihelyt a’ nép elszánt szózata által a ján lat
nak. Röviden ez az én politikai hitvallásom; más 
alapokon senki se várja gyámolításomat. Politikai 
életemnek vezér elve mindig oda irányzott, hogy 
a néposztályok, kivált a’ középsők és alsók, az 
igazi és nem meghamisított alkotvány körébe ve
zettessenek.“

IV. Vilm as felett a' londoni egyházakban jul. 
9kén tartott g/ászoeszédek között leginkább kitűnt 
Sidney Smith szabadelmii ’s jeles szónoklatai papé, 
ki azt kinyom itván, Victoria királynénak ajánlá. 
Leczkeüi Daniel I r .  2S v. „Óla király, országod 
elvetetik tőled!“  vette-fel. E ’ jeles beszédből le
gyen elég következő helyeket idéznünk. „Jó ki
rályt nem temethetni-el a’ nélkül, hogy a’ nép 
még egyszer tiszteletet ne nyilvánítson irán ta , mit 
ő erényei által mcgérdemlett. Egyszerű beszéddel 
’s szinezetlen érzelemmel fogom ezen erényeket elő- 
számlálni; mert valóban en in agám at vetném-meg, 
dia e’ helyen a’ föld nagyjairól olly dicsérő szókat 
mondanék , mellyekrol a’ legnagyobb bíró előtt fe
lelni képes nem lennék. Elvesztett királyunk nyilt 
szívű ’s őszinte volt politikai viszonyaiban; titkon 
nem dolgozott azok ellen, kikre az ország ügyei
n e k  igazgatását bízta. A ’  népre nézve nem mind
egy, akár fondorkodást szerető király ül jön a’ thro
nen, akár férfias charakterü, nemes érzésű fejede
lem , ki mindig egyenes ösvényen, az igazság út
ján marad az Isten mindent látó szemei előtt. Ki
rályunk szelíd természeti ’s jó ind illatú vo lt, mii- 
lyeu a’ valódi keresztyén lenni tartozik. Csak a* hon 
ellenségeit ismeré ellenségeinek. Az uralkodói hata
lom nem volt nála harag forrása. Örömét abban ta
láló, ha körülötte szerencsét terjeszthetett-el, ’s 
erre egy alkalmat sem nmlasztott-el. Szerette a' 
hont; mélyen érzette azt, mi nekünk dicsőséget 
vagy jólétet szerezhetett. Ha valamit halla , mi Ang
liát gazdagabbá, szerencsésbe ’s nagyobb tekin
tetűvé tehetné, arról melegen beszélt, szíve se
besen dobogott a’ honért, mellyet ősei igazság
gal kormányoztak. De ő elköltözött! Buták 
hadd magasztalják a’ hódítókat, kik országokat 
tiprottak-le és seregeket tettek semmivé , mi 
pedig áldjuk az Istent, hogy nekünk olly királyt 
adott, k i magának béke$ szerencséből vihar nélkü
li dicsőséget szerzett, és saját üdvét a’ nép jólétén 
alapító.“ A’ királynéról továbbá így nyilatkozók: 
^«Cgy gyöngéd fejedelemnő, azon korban, melly 
rendesen gyönyörűségeknek van szánva, egyszerre 
latja az ot vezérlendő komoly elveket, s gyakor

latlan szemekkel is megismeri fenséges helyzete k ö 
telességeit. Honfiúi királyné szándékozik lenni. Tisz
teli a’ nemzeti egyházat, részt vészén az istentisz
teletben ; minden hitvallásokat ’s felekezeteket vé
delmez polgári jogaikban. V ictoria, a1 vallás igazi 
szellemétől áthatva , utálja a’ képm utatást, a’ szent 
Írásban keres ösvényt lépteinek, enyhet lelkének, 
Vajha e’ kép megvalósulna! Hol lesznek drága ho
nunk dicsőségének ’s szerencséjének határai, ha á’ 
teremtő kegyelme e’ szűz királynét bölcs és igaz
ságos uralkodónévá alkotta, ’s ha időt enged neki 
tehetségei kifej tésére f “

A’ választási előkészületek naponként élénkeb- 
bekké lesznek, ’s Irland legvégső nyugoti pontjain 
’s az Orkney szigeteken, szintugy mint a’ főváros
ban nagy figyelemmel számítgatják a’ pártok , va- 
lyon a’ szabadé!miiek vagy conservativek lesznek - 
e győztesek. London választó kerületeiben még ed
dig kedvezők a’ reformügy kinézetei; csupán Ma- 
ryleboneban fog talán Hall reformjelelt mellé egy 
tory választatni. Westminster szabadelmü választó
éi jul. 13kán tartott ujabb gyűlésükben Evans és 
Leader uraknak ismét tel jes gyámolításukat ígérek.

A’ királyné nem minden sajnálkozás nélkül 
hagyá-el Kensington-palotál, ifjúsága helyét, mert 
Buckingham-palotába költözésekor igen sáppadtnak 
’s megilletődöttnek látszék. Jul. ü k é n  St. James- 
palotába, a’ britt fejedelmek hivatalos lakába kocsí- 
zo tt, elfogadni Oxford és Cambridge egyetemei
nek sajnálkozó ’s egyszersmind üdvezlő felírásait. 
Ezután Leiningen hget, Kent hgné első férjétől 
származott fi jót, a’ Bath-rendel diszesíté 0  Felsé
ge. — A’ Courier említi, hogy 0  Felsége jul. 13káu 
a’ Bath-rend díszjeleit Eszterházy hgnek e’ szavak
kal adá-át: „Midőn e’ rendet exceádnak átnyúj
tom , végeden örömét ’s rendkívüli érdeket érzek, 
nem csak azért hogy régóta tartózkodik Angliában, 
melly mindig kedvező véleménnyel volt róla, és a’ 
hol, magas diplomatái hivatalának tisztes folytatá
sa által, megnyerte udvarunknak legforróbb mély 
tiszteletét. De bizonyossá teszem exceádat, hogy 
mind ezen tekinteteknél jobban örvendeztet engem 
a’ gondolat, hogye’pillanatban a’ boldogult Felség
nek, az én siratott drága nagybátyámnak, ki ex
ceádat e’ rendel megajándékozni óhajtó, forró k í
vánságát tel jesítem.“" A’ királynénak ügyes és kel
lemes beszéde, kivált végszavai, az egész udvart 
bámulásba hozák. (A’ külföldiek között egyedül Es
terházy hg az, kit a’ k. kegy e’ rendel díszesíte.) 
— Mulgrave grófné udvari dámává neveztetése is
mét borsot tört a* toryk orra alá. A’ Quarterly 
Review ezt alkotvány elleni tetnek állít ja .— „K ét
ségtelen bizonyságát adta annak a’ királyné, mond 
a’ True Sun, hogy ő ön akaratú famíliához tartó-
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zik. Egyik, személye körűlti magas hivatalt misz 
Jenkisonnak, Liverpool 1. lányának, mint ifjúsá
ga barálnéjának akarta adni, ’s midőn némellyek 
azt a’ kifogást tennék, hogy ezen ifjú dámának azon 
magas hivatalhoz illő rangja nincs, nyomósán fe
leié a’ királyné: Éj, hát én nem adhatom-e neki 
e’ rangot ?“

A’ M. Chronicle illy esetet beszél: „Queen- 
Square rendőri törvényszéke előtt állott jul. llkén  
egy közép korú, rőfnyi szakállu, ’s Oliver Crom
well korabeli puritanus divat szerint öltözött férfi, 
azért hogy 0  Felsége eltakarításának éjjelén, ti- 
zenketted fél óra körül, az alsó ház előteremében 
találtatott, hol néhány óráig, kezében egy bibliá
val, a’ szín alatt bolyongott, hogy ő a’ Jehováll
tól küldeték a’ házat reformálni. Az őrházba vitet
vén , egyik bibliai helyet a’ másik után idézé-fel, 
’s jövendőié, hogy a’ nagy irlandi izgató nem so
kára lebukik thrónjárói. Tisztviselő: Kicsoda Ön, 
sir? Vádlott: Nevem James Reád volt a’ testben, 
de most Jeremias propheta vagyok, ’s St. Péter 
tanítványainak egyike. Mivel vádoltatom? Tiszt: 
ön az alsó ház előteremében találtaték; mi dolga 
volt ott? Vádlott: Az Isten igéjét terjeszteni men
tem oda; a’ vétkes gcntlcmenek meghaügitának en
gem, ha együtt ültek volna; de én hasonló va
gyok a’ szózathoz a’ pusztában* ’s reformról sem
mit sem akarnak tudni. Tiszt: Mit tud még mást 
előadni személyéről? Vádlott: En e’ szent köny
vek tartalmát (egy ó és új tcstamentomot tartva- 
fel) az Isten teremtményei között elterjeszteni és 
minden vétkeket kiirtani küldettem a’ földre. E’ 
férfi oda utasítaték, hogy csendes maga viseletéért 
kezest állítson.“

F R A N  CZIAORSZÁG.
A’ kamarák jul. lókén tárták utolsó ülésüket. 

Thrónbeszéd nélkül eg) szerű k. rendelet által re- 
keszteték-be az ülés. A’pairkamarában Dubonchage 
úrnak Spanyolország és Algír eránti szólongatásira 
röviden feleié a’ belső minister: „Spanyolország
hoz a* négyes szövetség által kötelcztetiink; se töb
bet se kevesebbet nem teszünk , mint c’ szövetség 
parancsol. A’ franczia kormányra nézve Spanyol- 
országban nincs egyéb kormány, mint Isabella ki
rálynéé. Algírról nem vitázhatunk, mert Bugeaud 
generál válaszát még nem kapta-meg a’ ministeri- 
1 1 1 1 1.“ Tascher úr kérdésére , ha hiv atalos charakte- 
rü-e az algíri Moniteur, mellyben a’ szerződésnek 
jóváhagyása közöltetek, Montaliv et úr nemmel fe
lelt, ’s a’ ministeri elnök megjegyzé, hogy ama 
hírlap balértelemből jelenté a’ jóváhagyást.

Jul. ladiké óta hírlelik Parisban, hogy a’ mi
nisterek, miután a’ kamara eloszlott, tökéletessé

teendik az amnestiát, mitől eddig a’ doctrinar ér* 
zelmü többség miatt féltek.

A’ Charivari és Gazette hivatalos jegyzéket 
közlenek a’ mostani törvényhozás tagjainak előlépte
téséről, melly szerint 459 követ közfii csak 40 
léptetett-elő.

Anzinban a’ munkások lázadással akarták napi 
bérüket feljebb rugtatni. A’ főispán csendességre 
intő felszóllításának semmi sikere sem lön, ’s jul. 
14kén személyesen ment Denainbe. A’ háborgók kö
zűi sok befogatott — A’ straszburgi zendülésről is
meretes Voirol generál, Nord , Pas de Calais és 
Somme megyékben a’ gyalogság felügyelő generá
livá neveztetett — lligny generál jul. lökén Pa
risba érkezett, s mindjárt a’ had minister udvar
lására ment — A’ Toulonnais szerint Constantine 
ellen erős tábor készül. A’ Bonában ’s Guelmában 
összelialmozott szerek még nem v oltak elegendők , 
ú j ágyútelepek küldetnek Afrikába. Főparancsnok 
még nincsnevezve, liánéin úgy hiszik Bugeaud ge
nerál fogja azt átvenni, Leydet, Rulhiéres, Tre- 
zel generálok pedig alparancsnokságokat viselend- 
nek.

A’ memoirokkal gazdag Parisban egy előkelő 
személynekmemoirai jelentek-ineg közelebb, ki ne
hány év előtt már Németországban is úgy lépett
fel, mint memoire-iró. Frédéric Soulié úr „Me- 
moires du Diable“ czímü munkát ada-ki, melly- 
nek első kiadása nyolez nap alatt mind elkelt. A’ 
Messager így szól róla : „Soulié úrnak némelly ma- 
ximákkal, mellyeket a’ jó erkölcsök veszélye nél
kül nem sérthetni-meg, kevésbé lovagszerűleg kel
lett v olna bánnia. Egyébiránt megkell vallani, hogy 
az olvasó érdekét senki sem kötheti-le jobban, mint 
Soulié úr e’ könyvében.“

Laffitte úr a’ J. des Débatsban jelenti, hogy 
pénzváltó háza oct. Íjén ismét megnyittatik.

Orani jul. 4ki lev elek szerint a* gyarmati fel
ügyelő jun. 2Skáu tudósítá a’ lakosokat, hogy az 
Abd-el-Kaderrel kötött szerződést a’ kormány jó
vá hagyta, ’s a’ belső kereskedést többé semmi 
sem gátolja. Két nappal elébb Bugeaud generál is 
napi parancsban közié e’ tudósítást katonájival.

PORTUGALLIA.
A’ Standard jul. 9ig ter jedő tudósításokat kö

zöl Lissahonból. Ä’ királyné terhességét a’ belső mi
nister jul. ókén hivatalosan add tudtára a’ lissaboni 
patriarchának. A’ főv áros csendesen, de nagy pénz 
szűkiben volt; a’hadsereg zsoldot nem kap’s ezért 
igen békéden és nyakas. Egy csapat, melly Setu- 
balból AJgarbiába szállítaték Remechido ellen, fel- 
zendült, ’s a’ kapitány kéntelen volt azt Sinesnél
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partra té tetn i,. üonnanft300 legény ,,a’ királyné és 
chartát!<É kiáltozva, Álcacer do Sóiba ment. Ha
sonló [esetek váratnak Oportóban és Bragában is. 
Remechido Beja mellett megverte a’ királyné sere
geit.

A’ belső minister jul. 3kán költ levelében fel- 
szóllítja a’ lissaboni patriarchát, hogy mivel király
né ü  Felsége jul. 21kén már terhességének nyol- 
czadik hónapját éri-el, a’ szerencsés szülésért minden 
egy házakban naponként könyörgést tartasson mind 
addig, míg a’ herczeg vagy hgasszony születése 
után Tedeum fog tartatni. — Az udvar, angol k i
rály 0  Felségéért négy héti gyászt ölte-fel. — Lis- 
sabonból egy éjszakán 50 ember szökött-ki Reme- 
chidóhoz. —  Az angol követ kocsiját több ízben 
megállítá a’ pórnép azon gyanúból, hogy ő is az ud
vari párthoz szít. A’ camarilla végre csakugy an el
oszlatott.

A M E R IK A .
Jun. 26ki új-y orki lapok iszonyn árvizet je 

lentenek Baltimoreból, melJy áltálé’ város egy ré
sze lerontaték, ’s több ember vesztette-el életét. 
A' praesidens proclamatiója szerint a’ görög hajók
tól ezután nem vétetik tonnapénz az egy esült sta
tusok kikötőjiben.

Mexico folyvást nagy Ínségben van. A’ kor
mány a’ papsággal alkudozott 2 millió dollárnyi 
költsön iránt a’ texasi háború folytatására. Santa 
Ana generál, a’ középítő rendszer pártfogója, most 
már annak ellene mondott, ’s az előbbi alkotvány 
mellé, nyilatkozott. Északamerikai lapok egész 
terjedelmében közük Mexico ellenmondását Texas- 
nak az egyesült statusok részérőli elismerése ellen. 
Jose Ortiz, mexicói belső m inister, ez iromány
ban keményen megróvja az északamerikai praesi- 
densnek az elismerésre vezető lépését, kinyilat
koztatván, hogy7 ezen elismerés Mexico jogát Te- 
xashoz sohase semmítheti-meg, ’s erejének Texas 
visszafoglalására fordításában nem korlátozhatja.

Juan Fernandez nevű kellemes szigetet, melly 
nél Selkirk Sándor hajótörést szenvedett, ’s innen 
eredt a’ világszerte ismeretes Robinson Crusoe no
vella, elnyelte a’ közelebbi földrengés, mellyé Chi
linek nagy részét feldúlta.

N É M E T O R S Z Á G .
Hannoverai királyné Ő Felsége a’ koronahg- 

gel jul. lökén érkezett Hanno Verába nagy7 pompá- 
^a lj ágyudurrogások, harangzúgások, musika-ze- 
nék , a polgárság és katonaság sorai között. Király 
O Felsége lóháton, fény es tiszti kar kíséretében, 
maga a ezette a’ varosba kedveseit. Megérkezések 
után Cambridge hgné a’ hgasszonyokkal, ’s Meck- 
lenburg-Strelitz nagy hgné fijával, mindjárt látoga
tásukra m entek’s együtt ebédeltek. Este egész Han-

1 novera k iv ilá g íta to tt, ’s király’ király né Ó FelségÖk  
is m egszem lélték a’ kiv ilágításokat. Cambridge hg
n é ,  A ugusta  és Maria hgasszonymkkal jul. IGdika 
reggelén utazott-el. A’ város kapujánál számos g e
nerálok és fő  tisztek  gy ű ltek -össze , ’s néhai m é
lyen  tisztelt főparancsnokuk h itvesét eg y  darabon 
elk ísérték.

Hannoverai jul. 1 ik i tudósítások szerint a’ 
polgári kormányzás most még változatlan m arad, 
’sü m pteda , Strahlenheim, Alten, Schulte,W isch 
ministerek épen úgy folytatják hivatalukat, mint
ha a’ király még Angliában v o lna; változást majd 
csak a’ királynak Karlsbadból visszatérte után vár
hatni. Csak a’ katonaságra nézve volt lényeges be
folyása a’ király7 megjöttének; de a’ király7 az ed
digi alkotvány szerint is fője volt a’ hadseregnek. 
A’ katonaság szerkezete átalános reformot szenve
dem!, sok szokásai eltöröltetnek, az ezredek sza
p o r í ta la k , ’s egészen burkusországi lábra állí
tatnak.

O R O S Z O R S Z Á G .
Nesselrode gr. alkanczellár mégis déli oroszor

szági jószágain mulat. Császár 0  Felsége aug. 15- 
kén utazik-el elébb Varsóba, onnan pedig Krímbe 
a’ hadi gyakorlatra. Peterhofban nagy készületek 
tétetnek a’ jul. 13ki fény es udvari ’s nép-ünnepély
hez. Nyolcz nap óta most is (jul. Ckán) szünetlen 
esik az esső, ’s oily híves van , hogy7 sok helyen 
kandallóhoz is szorulnak. — Orlovv gr. 0  Felségé
nek generáísegédje ma indul t-ei London felé, Victo
ria királynénak thrónra léptéhez szerencsét kívá
nandó , és St. Katalin rendjének nagy szalagját át
adandó. Erneszt Auguszt hannov eri király hoz pedig 
Mansurovv generál viendi a’ császár szerencsekivá- 
natit.

Dorpat egyetemének tanácsa jul. 15kén phy- 
siologia, pathologia és semiotika rendes tanítójává 
Dr. Volkmannt, Lipcsében orv os tudomány rend
kívüli tanítóját, büntető törvény és pör, törvény
történet és törv ényi Iiteratura rendes tanítójává pe
dig Dr. M adait, a’ hallei egyetemben törvény ek 
rendkívüli tanítóját v álasztotta, ’s választását a’ köz 
oktatás ministere is jóv á hagy v á n , úti költségre 
mindegyik tanítónak 200 arany at rendelt.

Archangelbe junius közepén érkezett hajóka
pitányok mondják , hogy a’ f e h é r  tengeren sok 
jég van , ’s miatta több hajók s z e re n c s é t le n ü l
jártak.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápoly jul. Ild ikén . Tegnap a’ börsén sem

mi egy éhről nem beszéltek , mint Palerm oról, 
melly v áros borzasztó Ínségben van. Egy 24 óra 
alatt onnan érkezett gőzhajó új ’s rósz tudósításo
kat hozott, mellyek szerint a’ holtak száma napon-



ként ezerre megyén. Dühöngve futkos a’ nép a’ 
puszta utczákon, ’s rabolja -az-elhagyott palotákat *y 
négy orvost, k ik  a1 betegeken segíteni nem akartak, 
a* tengerbe fojtott. Tegnap rendim  üli ministeri ta
nács tartatott. Délután mindjárt egy k. gőzhajó 
indult Palermóba, más három pedig induláshoz ké
szül. Leopold hgnek, ki siciliai alkirály volt, oda 
küldetéséről is volt szó, minthogy őt Palermóban 
igen szeretik ’s az ő személyes befolyásától legtöb
bet lehet v árn i, mert a’ nép a’ Palermóban levő 
nápoli seregek ellen is felszóllalt, *s a' zsóldot meg
tagadta tőlük.

Palermóban, mint jul. Okén írják , naponként 
8—900 ember hal-meg, s nincs, ki a’ holtakat a* 
városból kihordja; e’ mellett a’ szükség felette 
nagy; a’ nép a’ raktárakat kirablotta, a*' gazdago
kat , kik e* borzasztó nyavalyától a’ városon kívül 
kerestek menedéket, palotájik fel gyújtásával fe
nyegeti, ha rajta nem segítnek; a*' betegeket lá
togatni nem akaró orvosok közül sok meggyilkol
tatott. Az érseki bibornok és az alkirály hitvese is 
meghalálozott.

S P A N Y O L O R S Z Á G .

Jul. ikén este a’ cortes többségének tagjai Fer
rer úrhoz gyülekeztek,.a’ ministerium változtatá
sa felett tanácskozandók, miben mindnyájan meg
egyeztek. Egyik követ Olozaga úrnak ajánlá az új 
ministerium összeszerkezését, de ő helyzetét jól is
m ervén, nem fogadta-el az ajánlatot. Jul. Cdikán 
ism étő l követ gyűlt Ferrer úrhoz. Valamennyi el
lene nyilatkozott a' m inisteriumnak; de egyes tag
jairól különböztek a’ vélemények. Calatrava úr el
len csak hárman szólották; Mendizabal ’s Pita Pi- 
zarro ellen mindnyájan. Ferrer úr azonban azt nyi- 
latköztatá, hogy Mendizabal u ra t, mint szükséges 
rosszat el kell szenvedni. Új , terrorismuson alapult 
programma készítetek, melly Calatrava úrnak át- 
adatván, ő mindenben megegyezett, ’s Pizarro 
urat kilépésre unszolta. Erre a' jul. 7ki cortesülés- 
ben elkezdő a’ vitát az oppositio. Fonton és Falero 
uu. iDyindítvánnyal áüottak-elő: „Kérjük a*' cortest, 
fordítsa figyelmét a’ polgárháború állapotjára, ter
jedésére , ’s a' hont megmenthető szükséges eszkö
zökre, és aljon ez ügynek elsőbbséget, m itannak 
fontossága és a' status bátorsága kíván.“  Fonton 
úr hevesen pártolta az indítványt, ’s a’ cortes elha
tározta annak vitatását. Olozaga úr állítá, hogy a’ 
fenforgó kérdés Spanyolország jövendőjét dönti-el, 
’s csak amaz emberek szemében (a’ ministerekre 
mutatva) lehet szálka gyanánt (rendkívüli tetszés.) 
Keményen kifakadt a’ ministerek ellen, ’s a’ titkos 
ülések homályába burkolt rú t történeteiket mind 
napfényre [derítő. Lujan úr személyességekre fa

kadt Olozaga úr ellen. A’ m inisteri elnök m on d á ,  
h ogy a’ m inisterek azonnal k ilép n ek , m ihelyt a’ 
többségtől elhagyatnak, ’s ha Olozaga úr ügyesebb  
férfiakat ism er , n evezze-m eg, ő (Calatrava) maga 
fogja k ineveztetésöket sürgetni a1 királynénál. Olo
zaga úr v iszo n zá , hogy inkább holtiglan maradását 
kívánja a’ m inisterium nak, m ivel Calatrava úr n y i
latkozása szerin t, nincsenek szem ély ek , k ikkel k i
pótoltathatnék. A ’ legnagyobb lárma között tuda- 
kozá az e ln ö k , biztossághoz utasítassék-e az indít
v á n y , m ire senki sem  fe le lv én , a1 hallgatást jóvá
hagyásnak vette . E nnek jul. 8kán több k ö v et ellen
m on d ott, az ind ítvány mindazáltal rendkívüli hadi 
biztosság ebbe utasítaték.

Narbonnei jul. 14ki tudósítások szerint D. Car
los jul. 9kén Almenarában volt Valenciától négy órá
nyira. Castellon de la Plana külvárosait elfoglalták 
a’ lázadók. Oraa 8000 emberrel Teriiéiből jul. 9- 
kén indult Valencia felé, hol rá várakoznak. Bar
ham angol fregát jul. 7kén 270 pattantyúst szállí- 
tott-ki Valenciába, de jul. 9kén ismét felvette ’s 
Vinarozba evezett, onnan seregcsapatokat viendő 
M urviedróba.

Jul. 7kén három körlevelet közöl a’ madridi 
Gaceta Pita Pizarro belső minister aláírása alatt, 
mellyek szerint a’ korm ány, a’ carlisták fenyegető 
hatalma által felriasztatván, a’ függetlenségi hábo
rúkor az ország védelmére rendelt ’s a’ spanyol hon
fiaktól rég óhajtott nagy rendszabályokhoz nyúl? 
t. i. a’ tartományi ’s városi tiszthatóságokhoz folya
modik, minden spanyolokat fegyv erre szóllít, meg
hatalmazza a’ tiszthatóságokat teljes hatalmuk sze
rint tenni olly intézeteket, millyek a’ mostani egyet
len fontos czél elérését eszközölhetik. ,,A’ polgári 
’s katonai tíszthatóságok (így szól egyik körlevél), 
a’ tartományi választványok, városi tanácsok, ál
cáidét és jó érzelmű papok, mindnyájan egyesül
jenek ’s egyet értsenek. A’ kormány ugyan szü
netlen v igyáz az ország védelmezésére; de a’ sta
tus segédforrásai nem elegendők ennyiféle szüksé
get fedezni. Bajnok seregünk mindig résen van , ’s 
dicsőséggel tetézi m agát; de szerkezete , fenyítéke 
V czél ja miatt nem mozoghat úgy, mint ellenségünk; 
nem fedezhet valamennyi fenyegetett pontokat; si
essen tehát mindenki segítségére ’s vég győzedel- 
mének eszközlésére. A’ királyné megbízásából nyi
latkoztatom e’ kívánságot az uraknak , a’ tartomá
nyi' v álasztván} oknak, a’ megg} őzhetlen nemzeti 
őrségnek. Nem kétli Ő Felsége, hogy ha a’ vér
szomjazózsarnok vad csordáji e’ földre lépnek, itt 
fogják találni sír jókat. A’ kormány eleve jóváhagy 
mindent, mit a’ tartományi tiszthat óságoké’ végre 
határoznak ’s csclekesznek. Az ő Ítéletükre, hon- 
szerelmökre ’s szabadelmüségökre bízza a' győzede-



lem, ’s rend kivívása eránti igy ekezetek igazgatá
sát , ’s rendelkezésük alá ad minden segédforráso- 
k a t , mellyekkel csak parancsolhat.“

Madridi jul. 7ki levél szerint (a’ Messagerban) 
a’ ministerek nagy nyugtalanságban vannak, sbo- 
szankodnak Meer báróra, ki az expeditiót Catalo- 
niában semmivé tenni ígéré, még is háborítatlan 
engedé az Ebrón átkelni. Most már fenhangon kö
veteli a’ radicalis p á r t, hogy az ő színebeli Mendez 
Yigo, Narvaez, Lopez és Francisco Yaldez gene
rálokra bízassanak a’ fő katonai parancsnokságok. 
Calatrava és Almodovar ministereknek elhatározott 
szándékuk inkább fenbuzgókkal fogni kezet, mint 
az estatuto és Isturiz féle pártái alkudozni. Ha meg
változnék a’ ministerium, hihetőleg a' legszélső bal
oldal tagjai, Caballero, A lvara, Nunez és Beltran 
de Lis fognák kapni a’ ministeri hivatalokat. Sok 
előkelő személyek ülnek fogságban, mert éjjeli gj il
léseket tartottak, ’s D. Carlosnak ott készítettek utat 
Madrid felé. Az összeeskütteknek több mint 2000 
fegyvere, és igen sok lőpora találtatott egy pin- 
czéhen.

Bordeauxból jul. lökéről üzenték Parisba, 
hogy Espartero e’ nap 8 zászlóaliyal és két lovas 
századdal Calatayudba érkezett, Oraanak Teruelen 
túl álló osztályával egyesülendő. D. Carlos guerillái 
már csak egy órányira voltak Valenciától, hova 
jul. 8kán angol pattantyúsok szállítattak.

Valencia, a’ Messagernak Barcelonából jul. 
lOkérőI érkezett tudósításai szerint, nagy forrásban 
’s zavarban van , mert D. Carlos kapuja előtt áll, 
’s a’ polgároknál egyéb őrseregc nincs, kik makacs 
ellenálláshoz készülnek. Valencia kivívását nem hi
szi a’ Messager, de igen Castellon de la Planaét, 
meliy a' tengerhez közel esvén, D. Carlosra nézve 
igen fontos hely.

Madridban, jul. lOdiki levél szerint, nem 
igen félnek a' praetendens látogatásától, ámbár se
rege az Ebrón átkelése óta kétannyira szaporodott. 
A’ Cabrera által gyú jtott élelemnek nagy része már 
elfogyot, ’s az éhes sereg, könnyebb tápíálhatás oká
é r t , két részre szakítaték, egyik Cuenca, másik 
északi \  alencia felé nyomul. Az ellenük küldött 
seregcsapatok hasonlag mindeuben szűkölködnek.

* * *
KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK. London 

jul. 9kén. A pénz szűke folyvást érezhető, mit 
egy részint ugyan annak tulajdoníthatni, hogy a’ 
kormány sok pénzt összegyűjtött az osztalékok fi
zetésére, a’ fő ok mindazáltal a’ hitel hiány ában

fekszik, mellyct az itteni ’s amerikai pénz-szorult
ság szül.

London jul. 14kén. Az osztalékok kifizetése 
óta bővebben forog a’ pénz; jó  biztosítás mellett 2 
petre kaphatni. De az átalános bizodalom mégis lu- 
jányzik, ’s a’ tőkepénzesek, ha kétségtelen bizto
sítást nem kapnak, inkább hevertetik pénz őket. 
Árúkban itt ott mutatkozik némi hajlandóság spe- 
culatióra, melly et azonban legkisebb ellenszél is 
semmivé teszen. A’ kereskedés áltáljában élénkeb
bé lett, de a’ parlamenti választások más nemű ér
dekekre vonják a’ figyelmet.
, Mainz, jul. 16kán. Kedvező kinézetekkel kö

zeledik aratásunk r a’ gabona ára mégis felhá
gott vásárunkon, ’s aratásig még felebb is me
nend. A’ búza 8 ft. 30 4 0 k rro n , rozs G ft. 30—  
40 kr. árpa 5 ft. 20 x r , zab 3 ft. 30—40 krön 
kelt. A’ hús éjszakák igen gátolják a’ szőllő - vesz- 
szők kifejlését, *s ez idén nem várhatni jó szüre
te t ,  m iért az előbbi évi, kivált 1834ki borok foly
vást drágulnak.

Hamburg, jul. ladikén. A’ gy armati árúkkal 
már szabályos folyamatban van a’ kereskedés; 
a’ fogy asztók nem anny ira aggodalmasak vásár- 
Iataikban; az ár felrugtatott. Oroszországba erő
sen küldöztetik a’ fehér ny ers ezukor. A’ gőz
hajók folyvást sok utazót visznek ’s hoznak Ang
liából; gy apjút ’s más német termesztmény eket 
is mindig van vinniük, sőt ezekért külön gőzha
jóknak is kell súly teherrel ide jőniök.

A’ St. Petersburgi kereskedési újság jul. 8kán 
ígyr í r : A’ kereskedési zavar és megbukások az egy e- 
sült statusokban és Angliában, befoly ással vannak 
valamennyi európai statusok kereskedésére; minde
nütt érezhető kisebb nagy óbb mértékben a’ keres
kedés fenakadása, kivált az Amerikába vitel körül. 
St. Petersburg kikötőjének kereskedésében is mutat
koznak következései e’ kellemetlen viszonyoknak; 
a’ kivitel igen lassú, ’s mult é\hczképest sok czik- 
ben csekély'. Egy ébiránt rem élhetni, hogyr a’ ke
reskedés honi termesztmény cinkel ismét feléled, 
mert ezen állapodás csak ideigleni, ’s hogy’ az utá
ltok tudakozódás nem csökkent-meg , bizony ítják 
az Angliából jö tt tudósítások, mcllyek szerint az 
ár-csökkenés, mit ott a’ gyarmat: árúkkal keres
kedő házak nagy veszteségei ‘s megbukásai vontak 
magok u tán , az orosz termesztmény ékre nem ter- 
jed t-k i; ezek ára a’ múlt évihezképest csak kevés
sé szált-le, némelly czikkeknéí pedig felebb hágott; 
ezen kívül nincs is annyi termesztmény beszerez
v e , mint az előbbi években.

Kiadja K u lts a r  A. —  Szerkezted G a lv á c sy . Zöldkertutcza 4 9 S  sz.
Nyomtatja T r a t  t n c r  - K á r o l y  i  Urak* útezája 6 1 2  szám  alatt„
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HAZAI ’§ HtLFftlDI TIIDÓilTAilIH,
’s mellék lapjaink’ még nehány teljes számú példányával a sietve előfizető Olvasóknak szolgál- 
hatunk. A' szerkesztőség.

Pesther und Ofner Wegweiser.
Kalender für das Gemein-Jahr 1837. Bearbei
tet und herausgegeben von A . I tia sk o v its , G. 
G. Advocat. Zweiter Jahrgang. Pesth, gedruckt 
mit Jos. Beimel’schen Schriften. 4to. — A’ test
vér két fővárosban kebelezett dicasteriüm okat, 
törvényszékeket, városi tisztségeket ’s hivata
lokat, mindenféle intézeteket, kereskedőket, 
művészeteket ’s nevezetesebb mesterembereket 
pontosan adja-elő ezen kalendáriom, melly köz
hasznúsága miatt méltán ajánltatható, ’s minden 
Pesti és vidéki nevezetesb könyvárosoknál meg
szerezhető 30 kr. p. p. Pesten pedig a’ Szerző
nél Zöldkert útezában 505. sz. a. (2)

Figyelm eztetés
a’ Regélü-Honművész képei iránt.

Az említett iker folyóiratok becses pártfo
gó közönsége előtt ismeretes azon törekvés , 
mellynél fogva 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 1 szempontból mellékelt 
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 íartá 
szem előtt. így a lefolyt 1836dik esztendőben 
közöltetett a’ Regélő - Honművész m ellett, a’ 
legcsinosabban metszve, 51 d ivatkép’s 19 arcz- 
’s tá j-k ép  vagy egyéb m űtárgy, öszvesen 70 
darab , és igy anny i, 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. Mig e’ szerencsésb időpont azonban eljövend* 
a’ jelen évi Regélőt újabb érdekes mellékvéityek-' 
kel szándékozik a’ tulajdonos kiadó kijelelni r 
9s ez által is azon tiszteletét nyilvánitni^ meJy-

Első félesztendő. 1837»

lyel lapjai becses olvasóinak pártfogását mél- 
tányiani mindenkor fő kötelességének tartott \. 
Az eddig szokott inellékvényeken kív ül 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 - 
bői idővel igen becses és érdekes nagy gyűjte
mény válhatik.

Felszóllitja ez úttal a’ kiadó a’ festéssel 
foglalatoskodó szépnemet és* hazafiakat, hogy e’ 
nagyszerű és igen költséges vállalatot pártolni 
és elősegíteni méltóztassanak. Igen lekötelezett
nek érzendi m agát, ha e’ czélra hozzá a" Hnn- 
művész divatképeinek nagyságában honunk es 
rokon tartományainak különféle vidékeiről a 
koz 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 képeket a’ természet után saját mu
latságuk kedvéért, mellyeket most koz haszon
ra áldozni hazafiságosan felkérettetnek. Kik te
hát e’ nemzeti nagy gyűjtemény létesülését ily- 
lyes eredeti képnek beküldése által elősegíteni 
szívesek lenni ak arn ak , méltóztassanak azokat 
akár eredetiben akár másolatban (habár vissza- 
kívánás mellett is) a’ Regélő intézetébe (melly 
a' képek sérületlensége felől k*-zes) küldeni.

Midőn a’ felszóllitő e’ kérelmének biztos 
sikerét rem ényű, egyszersmind ismétli, hogy 
folyóiratának ez évi folyamatjábóí, mellyel az 
említett képek bizonyos megjelenése kétszeres 
érdekűvé teend, még mindig rendelhetni teljes 
számú példányokat akár a’ kiadó intézetben, 
akár a’ cs. k. postahivataloknál. (2 )

(3} Boltváltöztatásí h i r d e t é s .
Aiulirt boltját a’ párizsi utczából az ári utczái* 
a’ 3 szerecsen mellett fekvő Libasinszki-házba te* 
vé-át. —- T. ez» vásárlójinak az idő környületifcez



X 0 X
képest illő áron szolgálhatni képessé tévén , a1 
készített ruhadarabok árát 10 petéi szállitja-le; 
«’.posztók színének valódiságáért kezeskedik; 
posztók a’ legjelesebb gyárakból találtatnak ná
la; ruhákat gyorsan, a‘ legújabb izlet és meg
javított szabás szerint készít.

T rittn e r  Ferencz , 
polg. férfi-ruha készítő Pesten* (3)

(2) 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 je len
tésre ösztönzi őt., hogy nála mindegyre talál
tatnak illy nemű kész, és tetszés szerint ki- 
választhaíaadó bélyegek, s hogy az illyeseket 
m egrendelőknek, barmi nemű formában is , 
gyorsan és jói elég tétetik azoknak megkészi- 
tése által. Hasonlóképen ajánlkozik , l ó - é s  
szarvasmarha-bélyegek, készítése tekintetéből 
is pontos szolgalatjával. Találtatnak az alul- 
irtnál végre noég külön nemű yillánygépelyek 
(E lectrisirm aschinen) 'a a’ champagner butel- 
liákhoz m asina; úgy szinte minden nemű an
gol juhnyírő ollók. Az alulirt egyszer’smind 
azt is kivitelen tisztelt vevójinek je len ten i, 
hogy miután neve alatt sok ál-mívek készítet
tek , saját készítm ényei jövendőben az ó tu
lajdon bélyegével lesznek megjegyezve. Költ 
Pesten , JanuariusVan 18,3J.

He tsz Lórin ez.,
polgári vasszer-készítő m este r, úri u tcza, 

báró Brüdern házban. (3 )

(3) Hirdetmény. A’ nagymélt. ma
gyar kir. udvari Kamara’ rendeléséből ezennel . 
közhírré té te tik ; hogy szabad kir. Zombor vá
rosának a’ bor ’s pálinka okolás jövedelme, (SBet’tP ... 
unb SranfcmeímAccis) két és fél egymásután kö
vetkező esztendőre, úgymintIVlajus lső napjától 
1837től kezd ve, 1839dik.October móljáig, közön
séges árverés utján a’ legtöbbet ígérőnek bérbe fog 
adatni. Kiknek tehát azon kibérléshez kedvük x 
lenne, az e’ végre folyó, esztendő, Martius hó*... 
nap 1 só napján n’ fennevezett városban tartan-,., 
dó árveréshez szükséges bánatpénzzel felkészül- *,

ve,.ezennel meghivatnak. Költ Budán, Jauua- 
rius 7kén 1837. (3 )

gT* Jelentjük az A T H E N A E U M ’ bará
tinak , hogy az első szám’ m ásodik k ia d á s i  
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-, C f. 
28 krral veiinpapirosu példányokra Barkas sy  
Im re  udvari ágens urnái , a’ belső, városban, 
Strobelgasse, 866 sz.

D . Schedel Ferencz és 
V örösm arty  M ik ál. (3 )

(4) Nemes Pest vármegye szinészeti Kül
döttsége részéről, ezennel köztudomásra bocsát- 
ta tik : hogy a’ Hatvani kapun kívül épülő ma
gyar színház folyó esztendei augustus lsőjén 
ok vetetten, vagy ha az idő ked vezénd, még 
előbb is ki fog ny itta tn i, melly utóbb érintett 
körülmény ugyan ez úton közhírré lesz téve. 
Felszóllítatnak ez okból mind azok , kik ezen 
színház igazgatását .felvállalni kívánják ; hogy 
magokat folyó évi április 2káig mint az. e’ végre 
kitűzött concursus határ napjáig, a’ tisztelt var
megye másod alispánnyánái mint a’ Küldöttség 
elnökénél akár személyesen jelenteni, akár bér- 
mentes leveleikben nyilatkozásaikat közleni ne 
terheltessenek. A’ feltételek melJyeknek egyik 
főpontját a’ vállalkozónak az intézet fentartásáért 
kezeskedő ’s hitelesen bebizonyítandó értéki ál- 
lapotja teszi, az alulirt jegyzőnél akár mikor 
megtekinthetők. N gáry  PcU m. k.

mint a’ szinészeti Küldöttség jegyzője. (4 )

(3) Hirdetmény. A’ méltgos Szek
szárdi? uradalom részéről közhírré tétetik, hogy 
az úgy. nevezett Csatári es Pa fán ki páfinka-guny- 
hók, a’ folyó esztendei Február hónap lődikán 
Szekszárdon az uradalmi Cancelláriában délelőtti 
szokott órákban tartandó licitatio utján a’ folyó 
esztendei Május hónap Iső napjától kezdve há- - 
rom esztendőre haszonbérbe fognak kiadattatok .

Melly licitatióra a’ bérleni kívánók 18 p. . 
forint bánatpénzzel ellátva ezennel meghivatnak. 
Költ,Szekszárdon, Januarius Skán 1837. (3 )
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í u a t i  's  E f i F ö i m

T U D Ó S Í T Á S O K .
to . szám. P e s t e n  szerdán Kisasszonyhó* 2 k án  1537 .
M&gyarország és Erdély (Marich Dávid főispán úr fényes beiktatása; fens. Nádornénk a’ budai köuyör. Szerzet’ kórházát meglátogat
j a ; püspöki látogatás; jablonczai hangász-oskola; pesti m színiiáz ; árvíz; ’sat.) Nagybritanuia (tlirón beszéd a’ parlament elhalasz
tásakor; javaslat Hannovera királyának kirekesztésére; ’sat.) Francziaország (egyvelgek ; ’sat.) Németország (a ’ hannoverai paten» 
ügyében; a’ hannoverai királyné fogadtatása; ’sat.) Törökország (keleti kérdések; ’sat.) Spanyolország (hadi tudósítások; Acuna

belső minister; ’sat.) Amerika. Kereskedési hírek.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
ó  cs. kir. Felsége Stolz Auguszt besztercze-bá- 

nyai olvasztó hivatali ellenőrt a’ zsarnoviczi ezüst 
olvasztó-házhoz tiszttartóvá nevezni; Deczett Jó
zsef beszterczebányai erdőinestert pedig nyugalmaz
ni méltóztatott.

A’ nagyin, m. k. udv. Kamara a’ keblebeli fő- 
fizetó hivatalnál Hüber András pénztárnokká lett 
neveztetése által megüresült pénztári tisztségre 
Kiirthy István járul nokot; járulnokká Grobctty 
Ferencz fizetéses gyakornokot; továbbá az Obecsei 
kor. uradalomban tiszttartóv á eddig ugyanott ellen
őrködő Than Jánost; ellenőrködő hívat. írnokká 
kain. fogalmazói gyakornok Kiss Pétert nevezte.

Fenséges Nádornénk Maria Dorothea főhg- 
asszony Sándor fóhggel — jul. 26dikán a’ budai 
könyörülő szerzet kórházát meglátogatni, vigasz
talni annak betegeit, más nap pedig az intézetet 
nemes lelkűlcg megajándékozni méltóztatott.

Méltós. Szolgaeg>házi M a r ie h D á v id  I s t 
v á n  cs. k. kamarás úrnak főispányi székébe ikta
tásáról következő környűlményes tudósítást vet
tünk: Jul. ISdikán Rozsnyón másod alispán úr ve
zérlete alatt fényes küldöttség üdvözlé az új főis
pánt. Udvamoknál 100 díszes öltözetű nem es, b. 
Geramb huszárezredének hadfogadó csapatja ésllo- 
lienzollern-Iiechingen könnyű lovas ezredének egy 
osztálya fogadá. Tornára érkezv é n , a’ megyei ne
messég szállására kiséré ő mlgat, hol neki hat me
gyei ’s egy kir. városi küldöttség tiszteikedék. Más 
nap mélt. Scitovszky János rozsnyói püspök úr 
tartá a’ Yeni Sanctet; melly után a1 megye’ tere
mébe sietett minden, hol a’ m. főispán ú r , mint 
a’ Hírnök ír ja , az egybesereglett nemesség’ kívá
natára a’ hitet anyanyelvűnkön letevén, ékes magyar 
beszédet ta rta , melly a’ jelenvoltak’ szíveit benső- 
leg meghatá. Erre Komjáthy Sámuel főjegyző úr fe
lelt jeles beszédben. A’ gyülekezetét több egyházi 
’s világi méltóság számos nemességgel ékesíté; kik 
közűi számosán név eztettek-kitáblabírákká. A’ polg. 
ünnepet 500 személyre készített felette gazdag és 
fényes lakoma z á rá ; mellynél a’ szokott nemzeti 
áldomásokat mozsár-durrogások követték. Estve 

Második Félesztendő.

magyar színműv’ előadásán jelent-meg a’ díszes ven- 
xlég-sereg.

A’ pesti kir. főoskolánál a' fizika’ és mechani
ka’ megüresült o^tatószékére Öcs. k. Felsége ke
gyelmes parancsolatából újolagi concursus folyó évi 
nov. 9dikére olly módon hirdettetik, hogy abban 
az előbbi alkalommal magukat jelentettek is részt 
vehessenek.

Pesten jul. 29kén ment végbe a’ gymnasiumi 
szoros próbák után nyomtatott osztályozat nyilvá
nítása, mit főleg emlékezetessé tett ns. Fejér Gy. 
prépost ú r, ki a’ bölcselkedést tanulandók első 12 
jelcsbjeit „Dissertationes in res Hungariaß Yeteris 
Historico-criticae“  legújabb , és Proptedeutica czím 
alatt tavai kiadott, ’s csinosan egybekötött mun
káival megajándékozni kegyeskedett. Ezen iskolai 
év második felén itt a’ kegyes rend jótékony ok
tatásában 723 tanuló részesült.

Pest kisasszony havának lsőjén. A’ nyilvános 
próbatételekre való megjelenése a’ hallgatóknak 
nem kis ösztönére vagyon az ifjuságnak. A’ pesti 
nemzeti főoskolának múlt hó’ 21 ’s 25dik napjai
ban tartatott próbatételek alkalmával szerencsé
je vala több egyházi ’s világi személyeket ke
belébe fogadni, ’s tanúkat kapni, mind a’ ki
sebbeknek mind pedig aN nagyobbaknak tanu
lásra szánt ereje felől. Nem mellőzbetni-el di
cséret nélkül a’ harmadik nemzeti osztály neven- 
dékeinek a’ társas élethez tartozó érdekes tudomá
nyokból adott ügyes feleleteit. Majd azután a’ má
sodik osztály hallgattaték-ki tanulmányaiból; az 
első nemzeti osztály számos hallgatók’ megelégedé
sére már elébb végezv én próbatételét. Mind a’ há
rom osztályban a’ honi nyelv czélirányos tanítása 
vala észrevehető. Ezekre következett az osztályo
zás hirdetése, mell)bői kitűnő, hogy ezen lefolyt 
iskolai esztendőben a’ harmadik osztályban 145, a’ 
másodikban 248 , az elsőben 250 és így összvesen 
643an nyertek, hasznos oktatást.

A’ szikszai egyházi kerületből, julius ődikán. 
Mélt. Paliig) ai és Bodafalvi Palugyay Im re, kassai 
püspök úr ő nga közelébb egyházi meg) éjét láto
gatván , híveitől mindenütt a’ legnagyobb lelkese
déssel fogadtatott. Terjessze a’ Gondviselés sok



évekre a’ Király’ Haza’ és ReKgio’ javára törekvő
életét!!

A’ gy öngy ősi gymnasium jul. Sdikán volt sze
rencsés mélt. és főtisztelendő Richter Aloyz jászói 
prépost és kir. tanácsos urat a’ kassai tudományos 
kerület főigazgatóját kebelében tisztelni. A’ ki mi
nekutána terhes fáradozások között hivatalos vizs
gálatát elvégezte tudományos körében, végre ezen 
oskolák nevendékeit is osztályokonként szoros vizs
gálat alá v e tte , a’ szegényebb sorsú ’s jobb remé
ny üeket a’ további szorgalomra érdekes ajándékok
kal serkentette. Hálás köszönettel kísérték a’ ke
gyes urat rendes lakhelyére fohászink.

Kalocsán folyó hó 24kén a’ keresztényi vi
gasztalás’ Önkénti kivánata, ’s elfogadása után örök 
életre költözött-által T é r i n g  Gáspár bácsi Szent 
Pál prépostja, és a’ kalocsai székesegyház kanonok- 
ja  életének 74d. évében; minekelőtte apóst. kir. 
Felségünk kegyelmes kinevezése által nyert őr-ka- 
nonoki székébe törv. bevezettethetett volna. Az üd- 
vezültet szelidség, példás buzgóság, ’s körében 
fáradhatatlan szorgalom ajánlották.

Krassó vármegyében fekvő Skribestye fa
lut , Skribestyei praedicatummal ’s nemességgel 
Rigyitzky Simon, ennek elhaltával pedig, fiai Izi
dor és Pál nyerték egy kir. adomány-levél’ tartalma 
szerént.

A’ pesti m. színház ruhatárának M ik lo v ic s  
József ú r , pesti polgár, ’s a’ nemes város külta- 
nácsának tagja egy egész , régi m agyar, zöld posz
tóból készült öltözetet (melly fekete prémes és se
lyem gombkötő munkával ékesített mentéből, 
ujatlan dolmányból, nadrágból ’s kalpagból áll) és 
ezen fölül száz váltó frtot volt szíves ajándékozni.

J a b lo n c z á ró l. Hogy köznépünk között sok 
jeles talentum tesped, új bizonyságúl szolgál a’ 
jablonczai (Nyitra vmegyében) pór hangász-iskola, 
mell} ben a’ paraszt ifjonczok szabályosan kottábul, 
kiilön-nemü hangszeren oktattatnak. Ezen dicsére
tes intézetnek alapítója E g r y  A ntal, helybeli vá
mos ú r , ki saját költségén egy hangász-mestert tar
tott a’ pórgyermekeknek oktatásukra. Szép kilátá
sát helyeslették többen is , kik jótev őleg elő is moz- 
díták az ü gyet; név ezetesen : A 11 d o r f  f  e r  Ká
roly uradalmi számtartó több hangszert ajándéko
zott a’ zsenge intézetnek. Szép reményeiket siker 
koronázta, úgy annyira, hogy az 183öki május 
lső napján tartatott első nyilvános próbatétnél a’ 
szépszámú vendégek közűi, a’ földes uraság ’s több 
mások tetszését és pártolását megnyerők e’ pór han
gászok. Idősb gr. A p p o n y i József azonnal éven
ként 50 ft. lefizetésére kötelezte m agát; gr. A p- 
p o n y i  Lajos és Leopold 100 ft.; M o t te s ic z k y  
István úr évenként 50 ftot ajánlott ezen intézet

gyámolítására. E g r y  Pál úr két dobot, H o l ts e k  
György ú r , segéd-pap pedig egy 60 forintos török 
dobot ajándékozott ezen iskolának, ’s most már 
egész török bandát képeznek. Jelenleg 25 ifjoncz 
tagja van , kik a’ pünköst-hétfőn tartatott nádas! 
rózsaünnepnél dicséretesen hallatták magukat, ’s 
nem sokára Pozsonban is nyilván készülnek fellép
ni. Dicséretet érdemel e’ pór iskolának fáradhatlan 
igyekezető mestere R o d e r  Ferencz, ki a’ leg
újabb táncz-nótákra egyiránt oktatja tanítványait, 
valamint egyéb műértékü ’s művészt képző dara
bokra is. Mikor mezei foglalatosságaik által tanulá
sukban gátoltatnak a’ pórfiúk, este, a’ munka szün- 
tével, gyűlnek mesterökhöz, ’s feladott darabjai
kat eljátszák. Némiképp regényessé varázsolják 
v idéküket e’ hangász ifjak ; mert itt egy fuv olyás 
bojtár, amott egy fagótos lovász, tovább ismét 
trombitás , hegedűs ökrészre találhatni, kik felada
tott leczkéjeket többnyire a’ mezőn és hegyek köztt 
tanul ják-Be, ’s ha kettő összejő, duettok is hang
zanak. Honin.

Schvveinsbach falut (Pozson vmegyében) jul. 
20dikán egy iszonyú zápor-eső után árváz borító
éi annyira, hogy kevés idő alatt az egész helység, 
csak nehány házat véve-ki, romba-dölt. A’ lako
sok közűi ugyan senki sem veszté életét; de lak
házaikon kívül minden egyébb vagyonaiktól is meg- 
fosztattak az emberbaráti jótékonyságra várakozó 
szerencsétlenek.

Minél v eszélyesebb Hazánk’ több vidékein a’ 
pokol var’, annál érdekesbbek az arról nemzeti 
nyelvünkön írott értekezések. A’ m. tudós társaság 
által jutalmazóttakon kívül említést érdemel az i s , 
mellyet Lóstájner György Lajos, orvo3 doctori 
koszorújának nyerésekor jul. 24d. illy czím a la tt: 
„Értekezés a’ pokolvarról, mellyet az Ungh váze’ 
mentében honilag uralkodó nyav alya’ é zrevett né
hány jelesebb eseteivel világosítva“ közrebocsátott. 
Nyomatott ez értekezés Budán Gyúr ián és Bagó be
tűivel. Ajánlva tek. Stróbl Mártonná, szül. Lóstáj
ner Juliánná asszonyságnak, a’ szerző nagynénjé- 
nek van a’ csinos nyomtatású ’s kötésű értekezés. 
Különös dicséretre méltó fiatal orv osainkban azon 
buzgóság, mellyel nemzeti literaturánkat a’ körük
be eső munkákkal gyarapítani törekszenek.

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g *  költségén 
elkészült: S eb  é sz  s é g ,  mellyet előadási kézi 
könyvül kiadott Dr.Chelius M.J. heidelbergi prof. 
A’ negyedik öregbített és javított eredeti kiadás 
után a’ pesti m. kir. egyetembeli orv. kar’ oskolai 
használatára fordítá B u g á t  Pá l  prof.’s ni. 1.1. 
rendes tag. M á s o d i k  kötet,  a’ munkában 
előforduló műszavak’ deákoémet - magyar és 
magyar-deáknémet gyűjtem ényével; Öszvesen



( » 5  )
472 lap nagy Sad rétben; csinos borítékba kötve 
1 f4 40 kr. cp Az Jsó kötettel együtt, m e lln e k  
ára ugyan ani.yi^ kapható Eggenberger József 
Bcademiai köny városnál, *s aítala a’ két haza' 
minden hiteles könyvkereskedőinél.

A u g u s t u s  hónap* fo ly tában , szinte az 
academia' községein m e g j e l e n n e k :  J)  Ter
mészettudományi pályam unkák. Kiadja a*m.t t. 
Első k ö te t: Dr. Topperczer Tamás és Csorba 
József’ koszoruzott jut alom irataik a’ magyar* 
országi pokolvarról. 2) Tanítmány. a’ szemnya
valyákról. F a b i n i  uián Dr. ^ajnócz János. 3j  
Az elemi nevelés’ alapvonatja i, V a r g a  J á n .  
prof. ’s m. t. t. lev. tag áltál. 4} Fali abc és 
olvasó táb lák , szám szerűit ö t, ugyan attól. 5) 
Eredeti já ték sz ín , kiadja a’ m. t t. Hatodik 
kö te t: Ekebontó Borbála, szomorú.áték 4 felv. 
T ó t h  L ó r i  n é z  ni. t. f. lev. tagtól* — Pesten 
Julius' 31. 1837.

M ag y a r tu d ó s  tá rs a s á g . Kucsera Lórincz 
phil. dr. ’s hites ügyvéd, a’ magyar nemzeti aca- 
dem iának, alaptőkéje’ nevelésére, „a* rövid utú 
visszatételről (de sutmnaria repositione)44 szóló ér
tekezése’ s z á z  példányával kedveskedett. Kap
ható az Eggenberger József academiai könyváros
nál ’s általa minden egyéb köny\ boltban. Ara a’ tö
mött nyomtatású, n8rétben 66 lapia terjedő irat
nak , kőivé 30 kr. e.p. Pesten, augustus’ 1. 1837.

- 1). Schedel Ferencz, 
titoknok.

NAGYBRITANNTA.
Jackson ú r, az egy esült statusok volt praesi- 

densének íija (talán fogadott fija) és Napoleon La
jos hg. egy dublini lap szerint Irlandban Killarney' 
tavainak románezos partjainál mulatnak.

Jól. lókén rövid ülést tartottak a’ parlament- 
házak. A’ felső házban Stanhope 1. ismét kérelme
ket hozott-elő az angol szegény ségi törvény eltör
lése irán t, egyet nevezetesen Maberley nevű pap
tól, ki ellen Norvich és Hereford püspökei ny o
mósán kikeltek, hogy' a’ népet az ország törvény ei 
iránt engedetlenségre Iovalja , ’s a’ törvény t ,  mint 
a’ szegény ekre nézve igen jótékony t , . dicsérték. — 
Az alsó házban a’ lordok által a’ büntető törvénye
ken tett módosítások fogadtattak-el.

Jul. 17kén az alsó ház szónoka 1 óra után mind
já rt elfoglald hely ét. Peyronnet Thompson ezredes 
(Hull radicalis követe) megszólalt: „Ő Felsége 
kormány ának egy ik tag ját, ugy' m ond, itt látom , 
s szombaton jelentett kérdésemet elibe kívánnám 

terjeszteni, t. i. a kérdést: Ő Felsége ministerei 
hitelesnek tartják-e a’ prodam atiót, mell}' állító
lag 'Hannovera király ától jul. ókén bocsátatott-ki, 
’* benne az ny ilvánítatik, hogy ő az elődei IV.

György és IV. Vilmos által adott alkotványt magá
ra nézve sem formája sem lény ege szerint nem tart
ja  kötelezőnek, ’s a’ régi alkotvány hoz szándéko
zik visszatérni, a’ nélkül hogy Hannovera rendéi
től tanácsot kérne I“  (halljuk, halljuk!) Poulett 
Thompson ú r , kereskedési minister: „Én e’ kér
désre nem felelhetek, mert ennek megfontolása in
kább a’ hannoverai rendeket illeti, mint a’ britt 
parlamentet.46 Thompson ezredes: „Jövő ülés ele
jén tehát, ha altkor hely em leend e’ házban,m ind
já rt javaslatot teendek olly tartalmú bili behozhatá- 
sa irán t, hogy „a’ korona mostani környületei kö
zött, a’ nagybritanni birodalomban valami törvény - 
hatóságot, hatalmat, fenséget, kitüntetést, tekin
tetet vagy örökségi jogot semmiféle külföldi her- 
czeg vagy fejedelem ne bírjon, és a’ thrónöröksé- 
gi jo g , ha 0  Felsége magzatok nélkül találna meg
halni , Hannovera mostani király a kizáratván , 
Cumberland (Galignani Messengere Cambridgét ír) 
Gy örgy hgre ’s az ő maradékaira ruháztassék-át.46 
(harsogó tetszés.) — Az attorney-generál jelenté, 
hogy' közelebbi parlamentkor, ha hogy annak tagja 
leend, bilit fog behozni az adósok börtönzésénck 
eltörlése iránt, ha a’ másik házban meg nem előz- 
tetik. Sir A. Clifford, bevezető, harmadfél órakor 
megjelent fekete palczajával ’s felszóllítá az alsó ház 
tagjait, mennének a’ pairek házáoa, 0  Felsége be
szédét meghallani.

A’ p a r la m e n t  e lh a la s z tá s a . A’ hír,hogy 
Victoria király né személyesen fogja a’ parlamentet 
eloszlatni, olly érdeket ébresztett a fővárosban, 
millyet e’ folségi tett száz év óta nem igen ébresz
tett. Reggel már tömve v oltak emberekkel a* lor
dok házához vezető u tak ; a’ lord főkamarás hiva
talába bebocsátó jegy ekért annyin tódultak, hogy 
már egy' kabineti minister nejét is el kellett utasíta
ni ; az utczákra pedig példátlan sokaságu nép cső
dült. Ő Felsége 2 óra előtt egy negy eddel indult- 
ki palotájából. Előre ment három hatlov u kocsi lúd
vári tisztekkel, 4kén Lansdovvne inarquisné, Suther
land ligné, Argyle hg. és a’ felszolgáló kamarás ült 
arany pálezáv a l; k. cselédek párosán statusliv rében, 
egyr osztály testőrség; ezután jö tt a király né téj fe
hérségű nyolcz lovu statuskocsin; vele szemközt 
ült Albemarle gr. főlovászinester és Mulgrave gróf
né, mint felszolgáló tiszteletdáma; lefutói testőrök 
léptettek. A’' nép lelkesült éljen kiáltásokkal üd- 
vezlé Ő Felségét. A’ felső ház 12 órakor nyitta- 
tott-meg , ’s a’ karzatokkal együtt tüstént megtölt 
kiváncsiakkal. A’ dámák mind gy ászban, a’ pairek 
csillogó statusköntöseikben jelentek-meg. A lord- 
kanczellár fél kettőre foglalá-el hely ét a’ gy apju-zsá- 
kon. Formaszerü rövid foglalatosságok után Sussex 
hg. kérelmet nyujta-bea’ quakerek részéről az iránt.
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hogy a’ felsó házhoz intézendő folyamodásaikban 
„lordok“ helyett „parlament paireit“  írhassanak. 
(A1 (piakerek csak az Istent nevezik lordnak, az
az úrnak, ’s kérelmeik eddig e’ czímzet megtaga
dása miatt nem fogadtattak-el a’ felső háztól.) A’ 
kérelem a’ ház asztalára tétetett. Két órakor , az 
dső ágyulövéskor, a’ terembe lépett Kent hgné, 
Leiningen hgnével; a’ pairek ’spairnék lelátva kö
szönték ő k e t, ’s mind ketten a’ thrón előtti gyap
jú-zsákra ültek. Királyné O Felsége 3 óra előtt né
hány perczel érkezett-meg; a’ koronát Somerset 
hgné vitte párnán, körülvéve az ország főméltósá- 
gaitól, Melbourne 1. a’ hatalom kardját. A’ király
nén fehér selyem ruha v o lt, vállán a’ térdkötő rend 
szalagja, homlokán gyémánt tia ra , nyakán ’s mel
lén drága brilliántos ékesség. A’ thrónra fellépvén 
a* felszolgáló kamarások vállára tevék a’ kir. bíbor 
köpönyeget. Melbourne 1. súgvafigyeiinezteté,hogy 
a’ paireket ’s pairnéket leültetni szokás, mire O 
Felsége meghajtván magát, lassú hangon mondá: 
„Mylordok! üljetek-le.“  Erre nagy robaj hallatszék 
a* ház bemenetelétől; az alsó ház szónoka ’s nehány 
tagjai erőködve tolongtak-keresztül a’ sorampókig. 
A’ királyné mosolygott hű követeinek buzgalmán, 
összeszedte magát, ’s a’ szónoknak, a’ lefolyt ülés 
foglalatosságait előadó beszéde után e’ thrónbeszé- 
det olvasá-fel: „Mylordok és követek! Óhajtva 
vártam az urak együtt láthatásának legelső alkal
m át, hogy ismét szívesen köszönhessem-meg a’ 
boldogult Felség halálakor nyilvánított sajnálkozá
sukat , és a’ hódolatot ’s szeretetet, mellyel engem 
thrónraléptemkor üdvezlettek. Igen kív ánom meg
újítani a’ biztosítást, miként a’ protestáns vallást, 
a' mint a' törvények által megalapítatott, fentarta- 
n i , a' lélekismereti jogok szabad gyakorlatát min
denkinek biztosítani, minden osztályok szabadsá
gait védelmezni ’s jólétét gyarapítani szándékozom. 
Ö rülök, hogy az országot thrónraléptemkor min
den külső hatalmakkal barátságban találom. Midőn 
a’ koronának elvállalt kötelezményeit híven teljesí
tem , ’s alattvalóim érdekére gondosan vigyázok, 
egyszersmind törekvéseimnek mindenkori tárgya 
leend, a’ béke jótétemény eit fentartanom. Alsó 
házi tagok, köszönöm az uraknak az ezen év köz 
szolgálatára bőkezüleg szav azott költségeket, ’s a’ 
gondoskodást, mellyet a’ civillistát terhelni szokott 
fizetések fedezésére fordítottak. Én meg fogom 
hagyni, hogy a’ statuskiadásokkal igen kímélve 
bánjanak. Mylordok ’s köv e tek , midőn e’ parla
menttől búcsút veszek, egyszersmind köszönetét 
mondok az uraknak buzgalmuk és munkásságukért, 
mellyel magokat az ország köz szolgálatára szán
ták. A közbejött szomorú történet ugyan váratlan 
féíbeszakítá nm nkájikat, de azért én hiszem, hogy

azoknak jó hatása az újparlamentban gyarapítni fog
ja  a’ törvényhozás elóhaladását. Örömmel lá tom , 
hogy némeliy hasznos rendszabályokat létesítettek, ’« 
közöttük különös érdekkel tekintek a’ büntető tör
vények javítására és a’ halálos büntetések kevesíté- 
sére. A’ törvény szigorúságának ezen enyhítését 
úgy tartom , mint szerencsés kezdetét kormán) óm
nak. A’ rajtam fekvő felelőségnek mély érzetével 
lépek thrónra; de erősítve érzem magamat őszinte 
szándékinmak öntudata és a’ Mindenható védelmé
től függésem által. Gondoskodni fogok arról, hogy 
intézeteink, a’ polgáriak műit a’ világiak, meg
gondolt javítások által erősítessenek, a’ hol a’ ja
vítás szükséges, ’s mindent elkövetendek, a’ mi 
csak hatalmamban áll, a’ bősziiltség és viszálkodás 
lecsilapítására ’s elhárítására. Ezen elvek szerint cse
lekedve, bizodalommal fogok tekinteni mindenkor 
a’ parlament bölcsességére s népem szeretetére, mert 
ezek teszik a’ korona méltóságának valódi gyánio- 
lát, ’s ezek biztosítják az alkotvány állandóságát.“  
— A’lordkanczellár ezután aug. 1 Okéig elhalasztott
nak nyilatkoztatá a’ parlamentet. O Felsége leszált 
a’ thrónról, ’s fenséges am i)a, Kent hgné, ki min
denre, a’ mi tö rtén t, anyai aggodalommal fig)cí
mezett , nyomon utána ment. A’ kirá!) né jobbra ’s 
balra nv ájas mosolygással hajtá-meg magát több 
pairnék felé, ’s ugyanolly rendel, mint jö tt ,  vissza
tértpalotájába. Utján valólagbódító őrömriv aj har
sogott, mert a’ szép idő , ’s a’ látvány újsága, mi
ként király né halasztja-el a’ parlamentet, ’s a' szeren
csés k ö rn )öletek, mellyek között az ifjú Felség 
uralkodását kezd i, temérdek sokaságu embert csó- 
dítettek e’ szertartás nézésére, mell) szerencsétlen
ség nélkül történt-meg.

Sir F r. Burdett, Westminster parlamenti lie- 
lyéről lemondott, Nord-M iks conser' ativ v álasz- 
tójinak kérésére pedig c’ grófságban jelekként ál- 
land-elő, még egészségesnek ’s erősnek ny iJatkoz- 
tatván magát az ellenséggel megvívásra.

Scotsman czímü lap panaszol ja, hogy Edinburg- 
ban a' toryk új megvesztegetési módot találtak-fel 
az által, hogy a’ szabadelmü választók tulajdonait 
megvásárolják, 50 ’s 100 ft. stgcl is többet fizet
vén érettük, mint érnek. Ezek szavazata a’ to- 
rykét ugyan nem szaporítja, de a’ reformügyét 
fogyasztja.

A’ hivatalos Gazette jul. ISkán már közli a’
k. proclamatiót is, melly a’ jelen parlamentet elosz
latja ’s újat hív-össze, meghagyván Nagy britannia 
és Irland kanczellárainak, hogy tüstént v álasztási 
parancsokat adjanak-ki, melly ek sept. l l ig v is z -  
szaküldendők lesznek. — Egy másik k. proclama- 
tio a’ 16 skót pairet is megv álasztani parancsolja, 
’s e’ végre Skócziának valamenny i pairei aug. 25-
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kén Edinbtirgba Holyrood-houseba tartoznak gyűl- 
ni. (Nem minden skót és irlandi lordnak van he
lye és szózata a’ felső házban, ámbár míg sajat par- 
lamentjck volt, mindnyájan bírtak e’ joggal. Az 
1707 és 1800ki uniókor Skóczia és Irland egész 
pairsége helyett csak követek (skócziai 16, irlandi 
32.) fogadtattak-fel az angol felső házba. Az irlan- 
diak egész éltökre, a1 skótok csak egy egy parla
mentre választatnak.)

Férjhez mehet-e a’királyné alattvalóhoz? Igen
is, felel az Atlas, mert III György végzete a’ k. 
házasságok irá n t, illy esetben a’ koronának tártja
ién a' dispensatiót. E ’ végzet szerint II György
nek egy maradéka sem léphet házasságra — az ide
gen famíliákba házasodott hgasszonyok magzatait 
kivéve — Ő Felségének a’ tanácsban nyilvánított, 
a láírt, ’s a’ nagy pecséttel ellátott megegyezése 
nélkül. De a' királyné e’ megegyezést maga adhat
ja magának, ’s külföldi vagy belföldi protestáns 
férfit tetszése szerint választhat férjének.

A’ jó remény fokáról máj. 7kig terjednek a’ 
tudósítások. A’ múlt évben 385,384 ft. stg. értékű 
áru vitetett-ki e’ gyarmatból, a’ bevitel 879,769 
ft. stgre ment. — Felső Canadába, jul. lök i tudó
sítások szerint, naponként számos bevándorló ér
kezik. Európából mindig több áru vitetik-be, s 
az ottani bankok folyvást kész pénzel fizetnek.— 
Mary Anna nevű londoni hajó az indiai tengeren 
apr. 30kán tüzesen megtámadtatott nehány fegy
veres malayi dereglye által. Az angol hajó harma
dik lövése egyik malay dereglyét átlyukasztó; mind- 
azáltal egész reggelig folyt a’ tüzelés. Ekkor a ma
lá jo k , tetemes veszteséggel eltávoztak: az ango
lok csak egy embert vesztettek; de a1 parancsnok le
vegőbe készült vettetni hajóját, ha a’ kegyetlen
ségükről ismeretes malayok elfogták volna.

Hannovers királya ellen ismét heves czikke- 
Jyeket közlenek a’ ministeri lapok. A’ Times is 
megszólalt m ár, de csak annak kinyilatkoztatásá
ra hogy ítéletét felfüggeszti, míg a’ hannoverai ki
rály ezélzatai nyilvánosokká lesznek. Egyébiránt 
tagadja e’ hírlap, hogy az angol conservalivek kö
zül valaki részt vett volna a' hannoverai királynak 
azon tettében, mclly által kormán) zása kezdetén 
— akármi legyen is szándéka — minden józan gon
dolkozásait valóban megdöbbentett.—  Megjegyez
zük i tt ,  hogy Thompson ezredesnek az alsó ház
ban jelentett indítványa csakugyan oda czéloz, 
hogy ha a’ királyné magzatok nélkül halna-el, az 
ifjú Cambridge György hgre ruháztassek-át a’ britt 
korona, mi annál sz mhetünőbb gondolat, mivel 
így nem csak a’ hanno\erai koronahg. hanem Sus
sex hg. és Cambridge hg. is , az iíju hg. attya , el- 
njellőztetnének a’ thrónörökségben.

S. Sebastianból a' britt segédseregtől két hajó 
450 legényt hozott Portsmouthba.. Plymouthba is 
több illy katonák érkeztek , ’s S. Sebastianban leg
feljebb 1000 ember maradt.

FRANCZIAORSZÁG.
Bugeaud szerződését Abd-el-Kaderrel, melly 

a’ kamarák elbocsátása után két nappal hirdette- 
te tt-k i, kíméletlenül rostálja a’ sajtó. „Az elsőczik- 
kelyt, mond a’ National, így kellett volna írni: 
Francziaország fejedelemséget teremt Abd-el-Ka- 
dernek, ’s nehány tonna gabonaért és nehány ökör
ért alattvalókat és egy nemzetet ad neki.“  A’ J. 
du Commerce szerint Francziaország 15 ezer négy
szeg mértfoldért 150et tart-m eg,’s felségét nem az 
Abd-el-Kadernek engedett birtokban, hanem Af
rikában ismerteti-el. Francziaország felségét a’ Cou
rier fran^ais is csak iilusiónak mondja. A’ Temps 
nem ugyan diplomatái mestermívnek, de legalább 
jobbnak állítja e’ szerződést, mint Desmichel gene
rálé volt 1834. Egyébiránt ezt a’ kamarák tanács
kozásainak tulajdoníthatni, mellyek sem végeden 
háborút folytatni, sem a’ gyarmattal felhagyni nem 
akartak. A’ szerződéssel leginkább meg vannak 
elégedve a’ doctrinar lapok, mint a’ Journal de 
Paris, Paix. A’ Journal des Débals még hallgat 
mind e’ szerződésről, mind a’ hannoverai király 
nyílt-leveléről. A’ Moniteur közli a’ londoni Courier 
heves czikkelyét.

Jul. 19kén nagy házmotózás történt Gcnoude 
úrnál, a’ Gazette de France tulajdonosánál, és Ber
ry er úrnál, de Walsh vicomtetói elvett levelek kö
vetkezésében. Ezóta carlista összeesküvést, repub
lican s  összeszövetkezést hírlenek. Egy tiszt, a’ 
száműzött királyi família kisérőji közűi, volt az 
eláruló.

Constantine ellen sokasodnak a’ tábori készü
letek; Caraman marquis az afrikai pattantyúság 
felügyelő generálóvá neveztetett, ’s elutazott Ilo
nába. Lalande ellenadmiral Toulonban jul. I4kén 
vette-át az afrikai hajósereg parancsnokságát. Va- 
lenceból, Toulouseból és Fayonneból három ágyú- 
telep már útban van Afrika felé, ’s közelebb is
mét 2000 ember fog útnak indítatni. Gallois ellen
admiral, a’ levantei hajósereg parancsnoka, Tou- 
lonba váratik Joinville hggel együtt, kinek elfoga
dásához készületek tétetnek. A’ Bugeaud féle szer
ződés jóváhagyása óta sok tőkepénzes érkezett Tou- 
Ionba, mindegyik első kívánván lenni az algíri bel
ső kereskedésben, ’s ha e’ kereskedési mozgás tar
tós leend , igazoltatni fog általa a’ tafnai szerződés. 
A’ Moniteur szerint az észrevételek, mellyekkel 
a’ szerződés Afrikába \isszaküldetett, csak abban 
állottak, hogy az emir némeUv czikkelyek értelmé
ről adna felvilágítást.
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A’ carlista összeesküvésnek ismét vége van. 

Genoude úrtól minden politikai, vallási és litera- 
riai levelek elvétettek, hihetőleg egy Berry hgné- 
hez írt levél m iatt, mellyet Walsh vicomte vala 
kézhez szolgáltatandó. Az elvett papirosok azonban 
ismét visszaadattak. Berryer úr lakában is minden 
ajtókat felnyittatott a' rendőrség, 2 órától egész 
tizcdfélig motozott benne, ’s eltávoztakor a’ kapus
nak és egy késmi vésnék, kik mint tanuk valának 
je len , azt nyilatkoztató, sajnálja hogy az idő szűke 
miatt a’ könyvtárnak minden könyveit lapról lap
ra meg nem nézhette ; Öszvesen 47 levelet vitt el. 
Wralsh asszony és Jauge pénzváltó is hasonló láto
gatást kaptak. A’ közönség boszankodik ez ok nél
küli rendszabályon.

A’ Journal des Débats határozottan pártját 
fogja már a’ Bugeaud-féle szerződésnek. Béke vagy 
enyésztő háború között kelle, úgy mond, válasz
tani. A’ kam arák, mennyire szellemét ism erjük, 
jóváliagyandják a’ kormány cselekedetét.

Nagy készületek tétetnek a’ Moniteur szerint, 
a* júliusi ünnepélyekhez, m elljek igen pompásak 
leendenek. Különösen beszélnek egy a’ követek ka
marájának hidján meggyujtandó tűzmívről, melly 
Lajos Fülepnek a’ Palais-rayalból a’ városházhoz 
menetelét fogja képezni. Ez alkalommal több mu- 
seiunok megnyittatnak a’ közönségnek, többek kö
zött a’ spanyol képtár, mellyet a’ király a’ Louv- 
reban állítatott-fel.

A’ National ócsálja a’ párisi tanács határoza
tá t, miként ez idén júliusi árvák nem fognak ki- 
házasítatni. A’ Charte feleli , hogy már ta
valy sem lehetett júliusi árva lányt találni, ’s a’ vá
ros egyik kerületében fijút kellett kiházasítani; mi
nélfogva a’ kiházasítás elmellőzése már tavaly el
határoztatott, s  ez idén ezen egyszerű okból fog 
elmaradni.

N É M E T O R S Z Á G .
Ilannoverában, jul. 15diki tudósítás szerint, 

úgy vélekednek,. hogy Münster gr. ki a’ királlyal 
még cumberlandi hg. korában barátságos viszony
ban vo lt, az újonnan szerkezendő kabineti minis- 
terium főjévé fogna té te tn i, mit erősítni látszik az 
is, hogy a’ titkos status és kabineti ministerré ne
vezett Schele tanácsnok Münster gróffal egy érte
lemben van. IV. Vilmos halálának alkalmasint be
folyása leend a’ göttingai egyetem jubilaumára is 
septemberben. Cambridge hg. ki ott tanult, és Sus
sex hg. nehezen fognak megjelenni. A’ király pedig 
ekkor menend először Göttingába. A’ jul. 5ki nyilt- 
levelet egykedvüleg fogadták Göttingában; csupán 
attól látszanak félni a’ polgárok, nehogy az új ki- 
ra ly , különös szeretettel viseltetvén a’ burkusorszá- 
gi intézetek irán t, a’ kézmű-szabadságot itt is be

hozza. Inás helyeken is egykedvűség mutatkozott 
az említett nyilt-levélre; nevezetesen Minden vá
ros, hajdani virágzó Tengeri kereskedése az uja'bb 
időkben megcsökkenvén, örvendve köszöntő Cum
berland hg. thrónra léptét, kinek kormányától jobb 
jövendőt remél.

Hamburgba érkeztek jul. lGdikán: F rid iik  
Károly burkusországi k. hg. ki Wangeroogba uta
zik Berlinből; Pahlen gr. St. Petersburgból; Lö- 
wenhjelm gróf Parisban svéd és non  égi követ, 
Stockholmba utazandó; Medein gr. orosz cs. kö- 
vetségi titoknok Parisból. Hercules orosz cs. gőz
hajó Mihály nagyhggel jul. lökén evezett-el Tra- 
vemündeből.

A’ hannoverai újságban e’ czikkelyt olvashat
ni : El van oszlatva a’ kétség arró l, valyon a’ k i
rály kételkedik-e a’ statusalaptörvénynek kötelező 
erején , vagy sem. A’ király nem ismeré-el a’ sta
tusalaptörvényt. Tudva v o lt, hogy a’ statusalap
törvény olly módon jö tt lé tre , miként a’ thrón- 
Örökost nem kotelezheté. Ő ezt nem fogadta-el, 
hozzájárulásáról oklevelet soha sem adott-ki, mit 
az akkori Cumberland hgnek IV. Vilmos királyhoz 
í r t ,  statusjogi tekintetben üres tartalmú levele bi
zonyít. E ’ mellett a’ statusalaptörvény nem csak a’ 
regensnek törvényhozási tettéről szól, hanem áta- 
lános és mélyen ható rendelkezések foglaltatnak 
benne a’ dynastia házi és familiai viszonyairól is , 
mellyekre nézve, az utódok elismerési joga irán t, 
egészen más elveket állított-fel a’ status és magá
nyos fejedelmi jog. Végül több testületek világos 
ellenmondásai lényeges hijányokkal bélyegzék azon 
törvényt. Most tehát már a’ jelen alkotványt fél
revetvén a’ király , a’ statusalkotvány e’ törvény 
kibocsátása előtti állapotjára tér-vissza, és így az 
országos alkotm ány e’ pillanatban ismét az 1819ki 
alkotványi oklevélen alapszik, annak későbbi kie
gészítéseivel, melly szerint az országgyűlés alkotá
sa, némelly csekély módosításokat kivéve, egé
szen az előbbi marad. A’ király javaslatokat akar 
terjeszteni ezen országgyűlés elibe az 1819ki alkot
vány változtatása iránt. Ha a’ karok elfogadják e’ 
javaslatokat, egy ú j , harmadik alaptörvény jő lét
re ; ha visszavetik, akkor az 1819ki alkotvány 
megmarad erejében. Az országgyűlés alkotasa tehat, 
egyik szintúgy mint a’ másik alkotvány mellett, 
ugyanaz marad. De hatóságában változás tö rtén ik , 
mellynek az ország jólétére nézve csak jó követke
zései lehetnek. A’ statusalaptörvény szerint újonnan 
kellett volna szerkeszteni a’ tartom ányokat, mi 
eddig nem történt-meg. Ezekre nézve tehát még 
nem is létezett a’ starusalaptörvény, melly által 
előbbi hatóságaik csonkítattak , nem tekintve az t,, 
hogy az egész törvénynek ellenmondtak. Mi a' IV*



fejezetnek a1 községek és testületek eránti határo
zatait illeti, a’ városok legalább éppen úgy kíván
hatják a’ stasusalaptörvény el nem ismerését, mint 
eddigi nem teljesítését kívánták, mert annak hatá
rozatai a’ várósokra nézve még ekkoráig nem lé
tesültek , mi átaljában magoktól a’ városoktól, a’ 
rainisterektől pedig csak egyes esetekben függött, 
p. o. Münden és Bruchhausen egészen új alkotvá- 
nya. Egyébiránt e’ fe jezet teljesítésének semmi kö
ze az egész törvényei nem ismerésével, mert hatá
rozatainak is átaljában semmi köze sincs status
alaptörvénnyel, minthogy azok csupán helybeli vi
szonyokat illetnek, mellyeknek szabályzása az igaz
gatás szokott tárgyai közé tartoznak, mellyeket az 
igazgatóság az illető felekkel intéz-el, ’s n’ karok 
közbejötté nélkül teljesít. Az V. fejezet foglal ma
gában nehány határozatokat, mellyek ellen sokszor 
és ünnepélyesen felszólaltak, és a’ mellyeket a’ sta
tusalaptörvény kiadása által erőbe lépetteknek tar
tani nem is lehet. De sok olly határozatok is álla
nak e’ fejezetben, mellyek már nélküle is jogok va
lónak, és így az el nem ismerés mellett is teljes erő
ben m aradnak, ’s a’ király által meg nem változ
tathatnak. A’ III. fejezet határozatai az alattvalók 
jogairól ’s kötelességeiről, a’ mennyiben a’ czím 
szerint átaljában értekezik ró luk , ezer évű jogok 
nem csak Németországban, hanem Európa minden 
országaiban, kivéve Törökországot. E’ határoza-' 
tokát a’ k. nyilt-levél is , mellőzve az alaptörvényt, 
ünnepélyesen elismerte, k. védelmet Ígérvén min
den alattvalóknak; ’s e’ fejezetben éppen e’ véde
lem , annak kiterjedése, van határozottabban kije
lelve, de azt e’ kijelelésen kívül más módon nem 
is gondolhatni. Ellenben é’ fejezet többi határoza
tainak csak egyes igazgatási rendszabályok tétele 
szolgált tárgyul, és így azok éppen nem egyetemi
ek; már teljesítve vannak, ’s a’ teljesítettek, az 
alkotvány el nem ismerése mellett i s , maradnak , 
a’ nem teljesítettek pedig különös törvények és sza
bályzatok által, alaptörvényi határozat nélkül is 
végre hajtathatnak. A’ II. fejezet fontosabb ’s lé
nyegesebb része a’ házi törvényben ism ételtetek, 
mejly teljes erejében maradt. Végül mi a’ tisztvise
lők eránti határozatait a’ VIII. fejezetnek illeti, ezek 
részint olly nem űek, hogy nem statusalaptörvény
ben jobban adathattak volna, minthogy inkább 
környületek szerint változtató kormányi szabály
zatoknak, mint alkotványi oklevélnek részét teszik. 
Leglényegesebb ’s alkot\ ány hoz tartozóbb közöttük 
a’ ministerek felelősége. Ha ez ismét elmaradna, ’s 
többé vissza nem állítatnék, erős meggyőződésem 
szerint könnyen lehetne feledni elvesztését, mert 
én e z t, ha nem egészen is csalékony, de igen gyön
ge biztosítványnak tartom. Az előbbi a'kotványon

igazi radicalis változás a’ pénztárakat egyesítő VII. 
fejezet által tétetett, melly rendszabálynak czélsze- 
riiségéről mindig különböző nézetek voltak ’s van
nak most is.

TÖRÖKORSZÁG.
Konstantinápolból egy angol ministeri lap le

velezője jun. 12kén ezeket írja: Odessából ’s Ta- 
ganrogból érkezett tudósítások szerint, megunván 
az oroszok a’ cserkeszekkel 25 év óta folytatott ter
hes háborút, utolsó erőködéshez készülnek e’ vitéz 
de szerencsétlen nép elnyomására. 62 ezernyi sereg 
fog, három osztályban , a’ cserkesz földre nyomul
n i; 28 ezer, a’ császár vezérlése alatt, Kubauból; 
14 ezer Sokumkaleból, 20 ezer, Rosen generál pa- 
rancsi a la tt, Georgiából. Az élelmet szállító hajók 
Odessában ’s Taganrogban már fel is béreltettek 
négy hónapra. Illy roppant erő mellett kerülhetlen 
a’ cserkeszek vég veszedelme, ha csak idegen ha
talmaktól gyámolitatni nem fognak. Egy könnyen 
ugyan nem hódítják-meg őket az oroszok. Most 
már az ország belsejében kell a’ háborút vinniük, 
hol az elszórt vitéz nép , honaért ’s vallásáért két
ségbe esve harczol, az eleség hijánya, a’ szállí
tást ’s hadi fordulatokat gátló meredek és ismeret
len kősziklák, ’s a’ nép természeti gyűlölsége, mi
ként a’ legszegényeb is semmivé teszi inkább va
gyonát , ^nint az oroszok kezébe esni engedje, 
mindez megannyi akadály előttük, mellyeket le
győzniük sok fáradságba kerülend. Míg Kuban sík
jain, vagy a’ tengerparti erősségek ágyúji előtt 
harczoltak is , gyakran megrémültek a’ cserkeszek 
rohanó megtámadásaitól ’s vissza kellett vonulniok ; 
hát még a’ hegyek szoros útai s szildáji között, 
hova sem ágyút sem eleséget nem vihetnek, ’s az 
ellenségtől sikerrel támadtathatnak-meg, miképen 
leend majd dolguk? Az oroszok mindazáltal végre 
csakugyan győzedelmeskednek; a’ cserkeszek szá
ma igen megfogyott, bajnok vezéreik elestek vagy 
elfogattak, fegyverük s hadi szerük nincs, a’ várt 
segítség nem érkezése bátorságukat elcsüggeszti, s 
így nem soká állhatván ellen a’ nagy hatalomnak, 
meg kell hódolniok; a’ szabad cserkesz föld orosz 
tartomány leend, ’s vele a’ caspium és fekete ten
gerek közötti föld egészen Oroszország birtokába 
esik. Mingreliát, Imeretiát és Georgiát már magáé
nak nevezi, Armenia is majd övé lesz, ’s ekkor 
a’ britt kereskedés Persiával ezen az úton megszű
nik ; Trapezunt nem lesz többé angol árúk rakhc- 
ly e , hanem orosz hadi hajók kikötője. Nagybri- 
tannia szemeinek most már fel kell nyílni az igaz
ság előtt ’s látni a’ veszélyt. A’ Spanyolországnak 
szolgáltatott gyámolítás fele képesekké tette volna 
a’ cserkeszeket az oroszok visszaverésére; de e’ 
már késő; Anglia elismerte Oroszország jogát a’
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cserkesz földhöz, ’s a’ következéseket tulajdonítsa 
masának.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Bayonne jul. 14kén. Espartero Guadalaxará- 

ban ütötte-fel fószáHását. Navarrában Escalera lön 
parancsnok, alatta Jauregui. Santos San Miguel 
Bilbaóban van 7—8000 emberrel. A' britt segédse
regből 1300 ember maradt Los Passagcsban. A' car- 
lista parancsnokok Navarrában egymással viszál- 
kodnak, katonájik között féktelenség uralkodik. 
Erro a’ leoni püspökkel, Lranga pedig egyikkel 
sem egyezhet. Guergué és Guibelalde Uranga alatt 
szolgálni nem akar. — Narbonnei jul. 17ki telegra- 
phi üzenet szerint Berga jiü. 12kén feladta magát; 
őrserege lerakta fegyvereit, de hadi fogollyá nem
I tt. 2000 fegyver, 2 ágyú ’s lőpor a' carlisták 
kezébe került.

M adrid, jul. lOdikén. Ferrer clubja folyvást 
együtt ül, ’s a’ közelgő krisisre nézve talán nyilvá- 
nyos jóléti biztosságot alkotand. A’ statuspénztárak 
lenekig üresek. Almodovar beadta lemondását. 
Acuna úr fog, mint m ondják, új ministeriumot 
összeállítani. Tegnapelőtt a* külvárosokban v éreng
ző verekedés történt a*' nemzeti őrök ’s carlista ér
zelmű parasztok között, ’s 5—6 ember halva ma
radt a’ vita helyén. Nehány házakon halál és szám
űzetés jelei valának láthatók. A’ vidék hiszi D. 
Carlosnak minél előbbi bejövetelét, ’s ez esetre vé
rengző visszatorlás által fenyegcttetünk. A’ cortes- 
ben nagy v iszálkodás uralkodik ; Lujan és Alvaro 
az értekező teremben majd hogy egymást nem ök
lözték. D. Carlosról hallgat a’ korm ány, ’s hallga
tása nyugtalanságot okoz. H a Portugálba kénteicn 
szaladni a’ királyné, das Antas portugáli hadosz
tályára bízza magát, melly már úgy is rég vágya
kozik honába. Manchában rabló bandák csapong- 
n a k , a’ posta-kocsikat elfogdossák v agy megégetik, 
az utazókat pedig hegyek közé vonczolják és csak 
tetemes váltságpénzért bocsátják szabadon.

Bordeauxból jul. 1/kéről e’ telegraplii üzenetei 
közli a’ M oniteur: Az országutat Calatayud és Sa
ragossa között Quilez, Llangostera és mások carlis- 
ta bandáji ellepték, ’s Madridból elmaradt a’ jul.
I I  és 12ki posta. Jul. 14ki saragossai levelek sem
mi fontosat sem írnak a’ praetendens útjáról.

Franczia lapok jul. 9ki tudósításokat közle
nek Valenciából. A’ constitutióra ez nap tétetett-le 
az eskü nagy örvendezéssel, D. Carlos pedig a’vá
rostól nehány órányira Spanyolország független ki
rálya ként fogadtatott. Egy angol fregát és két fran
czia brigg a’ kikötőben horgon) zo tt, ’s tengeri ka
tonákat és pattantyúsokat szándékozott kiszállíta

ni. Estellan parancsnok Castellon de la Planáhól és 
Vinarozból is jó tudósításokat kapott.

A’ Messagernak Saragossából jid. 12kéról ér
kezett levele szerint Barcelona, Lerida, Tarrago
na és Gcrona választványai felszóilíták a’ saragos- 
sait egy fő védelmi junta kinevezésére, mellynek 
hatalma lenne a’ hadsereg vezéreit választani ’s el
mozdítani. Saragossa népe örömest hajlanék a’ nép 
tiszthatóságának szav ára, hogy kiszabaduljon a’ ha
lálos krisisből, mellybe a’ kormány gyávasága ál
tal taszítatott.

Jul. 14kén ismét írják Saragossából, hogy 
Llangostera, Tena és más vezérek alatt mintegy 
5000 ember e’ város vidékén csapóiig, d ú l, a’ köz
lekedést a’ fővárossal egészen meggátolta, ’s már 
Saragossa falaihoz 1 Va órányira közeledett. Julius 
13kán este az őrsereg, nemzeti őrség fegyverre 
szóllítatott, ’s egész éjjel talpon állott: A’ biczegő 
Tena legdurvább carlista fő ; Trasna várost feldu- 
latván, a’ nemzeti őrségnek egy főtisztjét öt más 
tisztel együtt kegyetlenül agyon lövette.

Bayonneban egy S. Sebastianból jött tiszt be
szélő , hogy a’ királyné ezrede felzendült, ’s Jau
regui le nem csiiapíthatván a’ zendülést, a’.városi 
tiszthatós^ra bízta a’ dolgot; továbbá hogy a’ car
listák S. Sebastian előtti álláspontjaikat ismét el
foglalni készülnek. A’ spanyol consulnak S. Seba
stianból julius 1 Okáról érkezett levelei egy szóval 
sem említik ezeket.

AMERIKA.
A’ M. Herald Bogotából ’s Caraccasból máj. 

24ig terjedő tudósításokat közöl. Uj Granada új 
praesidense Jose Ignacio de Marquez apr. Íjén tet- 
te-le esküjét a’ congressus palotájában a’ két kama
rának tagjai előtt. Uj Granada felét magára v állalta 
a’ hajdani Coliunbia status adósságainak, melly 
most már Uj Granada, Venezuela és Ecuador sta
tusokra oszlott.

* * *
KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK. Hamburg 

jul. ISkán. A’ nyers ezukorért, melly innen, Ang
liából ’s egyenes-n Nyugotindiából Oroszországba 
szállítatik, soha se fizetnek egyébbel, mint ezüs
téi. Gyarmati árúkban , kivéve az indigót, megle
hetős élénk a’ kereskedés. Brasiliai kávé, olcsósága 
m iatt, sok vásároltatik speculatióra. Ez a’ német 
szájíznek rósz minőségű; északi szomszédinknál 
kedveltebb. A’ gabonakereskedés valamivel javult; 
de azért nem sok gabona kél-el. A’ gyapjúk ereske- 
dőknek biztató tudósításaik érkeztek a’ közelebbi 
angol postával.

Kiadja K u l ts á r  A. — Szerkezted G a lv ác sy . Zöldkertutcza (.Mt>()lbí1CÍ?cr:(^uffc) 4 9 8  sz. 
Nyomtatja T r a t  t ne r  - K á r o l y i  Urak* útezája 6152 szám alatt.
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MAKAI 'S H^aíFÖMII Ti;i»ÓSlTÁSlXIf,
’s mellék lapjaink’ még nehány teljes számú példányával a’ sietve előfizető Olvasóknak szolgál
hatunk. A' szerkesztőség.

Újabb figyelmeztetés a’ Regélő-Honin űvész képei iránt.
Azon tisztéit honleányok és hazafiak, kik e’ folyóirathoz a“ múltkori hirdetmény sze

rint melléklendő magyarországi és rokon tartományi öltözetek képtárába haszom ehető képet 
beküldeni szívesek lesznek, eJ folyóirat kiadójától számukra az egész említett gyűjtemény min
den képéből annyi példány fog ingyen küldetni jé l  iv alakban becses pártfogásuk meghálálása 
fejében, mennyi képpel szíveskedtek ők a’ gyűjteményt elősegíteni. Ez okból kérettefik min
den t. beküldő, hogy a’ beküldés alkalmával teljes czimét és lakását e’ foly óirat kiadójával 
közleni méltóztassék. V (2)

T r a t t n e r  és K á r o ly i ’ Künyinyoniíáíip - Intézetében Pesten
naponként megjelennek:

A’ Fő Méltóságú Királyi Ed vari Fő T ö r v é n y s z é k e k e n  
1837dik észt. Viz Kereszti Törvényszakasz alatt hozott és 

kihirdetett Ítéletek (Sententiae Curiales)
ára egy egy terminuson megjelenendő nyomtatott Sententiáknak 1 for. 3 0  kr. péhg. 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. I li rák  és P ró ká 
to r  Lrak vagy hetenként, vagy a’ törvényszakasz végével egyszerre vitethetik-el alkalom által 
példányaikat.

Az 1822. esztendő óta megyelent Sententiákat is megszerezhetni — egy fgy' Terminus 
ára 1 for. ezüst pénz. (1)

U gyan ott m e g je le n t , es E g g e n b e rg e r  ,  H artleben j H eekenast 3 K ilia n  ,  M ü ller  ’s
több m ás K önyvárosnál m eg szerezh ető :

H «  ! < « < •a j n a 1
H a z a i  Almanach  1837.

Sely em kötésben ára 2 fr. 50 kr. Közönséges kötésben 2 fr. kr. pengő pénz. (1)

M i s s  A d  á  m'

Egyházi Beszédei
Második Darab.

E h ó f é l e s z t e n d ő -  1837.
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Ára kötetlen 54 kr. érőét pénzben. E ’ jelen kötet ismét huszonkét Prédikáeziót foglal magá
ban. A1 lelkes Szerzőnek munkáját az első kötet’ foglalatjából már eléggé esmeri az illető Ol
vasó Közönség, *s azt különösen figyelmére m éltatta , annál fogva mind azért, mind pedig a ’ 
Szerzőnek szerénységével meg nem egyezőnek lenni vélik a’ K iadók: hogy ezen Egyházi Be
szédeket bővebben ajánlják, ’s hosszasb dicsérettel kisérjék. —- Még az első kötetből is vágy
nak néhány példányok á 54 kr. ezüst pénzben. — A’ 3dik Darab sajtó alatt vám (1)

(1) Tettes Heves vármegyében kebelezett
privilegiált Gyöngyös városában Kassa felé vi
vő országúiban a’ vásár helyen egy nemesi Kú
ria , melly négy utczára te rjed , ’s mind Öszve 
kerttel együtt 1476 □  ölet tészen, és így több
felé is felosztható, a’ rajta köbül mésszel épí
tett magasb házzal, mellyben 5 szoba, — mel
lette más szinte jó materiálékból lévő épülettel 
mellyben 2 szoba, konyha, borház, egy istáló 
6 lóra, másik 4 tehénre, szekérszin 2 szekér
re ,  egy igen jó bort tartó 1000 akóra való pin- 
cze jó karban találtatnak, minden földes úri ju- 
sokkal örök áron eladó. -— Kinek kedve lészen 
megvenni, a’ többi feltételekről Gyöngyösön t. 
H u r ik  Sígm ondf —  Pesten t. K utsera Lóri/icz  
Fiskális uraktól bővebb tudósítást vehet. (3)

(1) Haszonbérlet. e ’ folyó is37dik
esztendei Martius hónapnak Iső napján Rácz- 
Almáson ts ns Fejér vármegyében Budán alól 
7 órányira, a’ dunai halászat a’ többet Ígérőnek 
árverés utján haszonbérbe ki fog adatni (3)

(1) Hirdetés. Pest vármegyében he
lyezett Pilis mezővárosában a’jövő szent György- 
naptól kezdve, hat egymásután következő év
re, az alább megnevezett haszonvételek, akár sza
bad kézből, akár a’ jövő Martins hónap’ I lkén 
reggeli 10 óra tájban mltgos gróf Releznai Be- 
leznay János urnák Pesten a1 * zöldkert utczában 
4S8dik szám alatt lévő házában tartandó árve
rés utján fognak haszonbérbe adatni, úgymint:

IszÖr Négyszer évenként tartandó orszá
gos \ásári jövedelem.

2szor Mészárszék hozzá tartozó alkalmas 
épülettel, melly áll három szobából ’s pinczé- 
b ő l, 10 darab marhára való istállóból , ’s egy 
vágó hidból, ezen kívül tartozik ezen mészár
széki jövedelemhez 30 hóid szántó föld, és négy 
kasza alja rét.

3szor Nagy vendégfogadó szabad bor- ’s 
p dinka-mérési jussal. — Ezen épületben talál
ta • i k 10 szoba, konyha, 24 lóra istálló, egy 
»agy pajta a’ beszállók számára, mintegy 150

lóra való készülettel ellátva. Egyébbiránt ehez 
tartozik még félesztendei bormérési jus a’ város 
korcsmájában, valamint szinte a’ határszélen 
az országúiban egy korcsma, melly áll 4 szobá
ból , egy konyha ’s kam arából, egy színből ’s 
istállóból, mellyben mintegy 60 ló elfér. Ehez 
tartozik még 30 hóid legelő, fél telek szántó 
föld ’s 3 kaszás rét.

4szer Kalmár bolt hozzá tartozó lakással, 
melly áll két szobából ’s konyhából, ’s ehez 
tartozik a’ sóárulás jusa is.

A’ kibérleni szándékozók jelentsék mago
kat a’ fentirt napon és helyen, vagy ha kéz 
alatt akarnák kivenni, más időben is a’ fent 
tisztelt Gróf urnák említett pesti házában lakó 
megbízottjánál, 10<50 pengő forint bánatbér le
tétele mellett. Költ Pesten, febr. lsőjén 1837.

(3)

Pestkor und Ofner W egweiser.
Kalender für das Gemein-Jahr 1837. Bearbei
tet und herausgegeben von A. B /a sk o v its , G. 
G Advocat. Zweiter Jahrgang. Pesth, gedruckt 
mit Jos. Beimel’schen Schriften. 4to. — A1 test
vér két fővárosban kebelezett dicasterinm okat, 
törvényszékeket, városi tisztségeket ’s hivata
lokat, mindenféle intézeteket, kereskedőket, 
művészeteket ’s nevezetesebb mesterembereket 
pontosan adja-előezen kalendárium, melly köz
hasznúsága miatt méltán ajánltatható, 's minden 
Pesties vidéki ncvezetesb könyvárosoknál meg
szerezhető 30 kr. p. p. Pesten pedig a’ Szerző
nél Zöldkert útczában 505 sz. a. (2 )

Pénzfolyamat: Becs, jan. ‘iSkán: 5 pctes statuskötelez. 
104?» ; 4 petes 99?; 3 petes 75?; I821diki statu* 
köles. 1 4 2 |; l834üiki 586^; 2 , pctes Becs városi 
bankóköt. 66.

Gabonaár: Pest, jan. 31 kén, váltógarasban: Tisztabuza 
93?; rozs 54f—50; zab 38?—33?; kukoricza 80.

D m tavizá llús: jan. 22kén: 5* 9" 9"y — 23kán: 5y 7" 
9"' — 24kén: 5' 0" ()'" — 25kén: 5' 3« 3"' — 
26kán: 5' V 1 6'" — 27kén: V  11" C"' — 28kán: 
4' 10" 6"' — 29kén: 4' 10" 6"' — 3ükán: 5'1"6"' 
— 31 kén : 5' lo" 6'" febr. lsőjén: 6' o" 3"'



HAZAI « KiXFÖLIU

T  U D Ó  S í  T Á S D K ,
l t .  szám.' P e s t e n  szombaton K isasszony hó* 5kén 1831;

-------------------------------- - - - - - ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ - r  _______ ____________  —

Mjg'varors/.áy: és Erdély (kineve/.ések ; hír a* erdélyi «rswíggyűlésr'd; pesii magyar s/,írü»á/. iga/.gatái ; levelek Kalocsáról, Kecskemét
ről ; fiumei ünnepély ; Vas vmegye’ intézkedése a’ falusi oskolák’ ügyében ; a’ pesti fiatal orvosok’ magyar nyelv melletti bnzgósága ; 
Kállay Peter meghal; sat.) Ausztria (orvosi jelentések császárné O Felségének állapntjáról.) Nagyhritaimia (első nagy udvarlás a’ ki
rálynénál; köveíválasztási előkészületek; gyűlések a’ cityben ’s töbo helyeken; ’sat.) Frano/.i.iország (a'júliusi ünnep programmája ; ’sat.) 
Németország (hannoverai hírek; ’sat.J Amerika. Olaszország (romai level.) Oroszország. Port <*.Jlia. Sp.nyplors/ág (ütközetek a’ car-

listák és christiuók között; ’sár.) Kereskedési hírek.

M A G Y A R O R S Z A G  és E R D E L Y .

ó cs. kir. Felsége jun. 7d. legfelsőbb határoza
tában Gaj Lajos úrnak, a’ zágrábi „Ilirske Narodne 
Novine“ politikai, és „Danica Ilirska“ literatúrai 
lapok;’ kiadó szerkesztőjének egy saját könyv- 
nyomtató-intézet’ felállítását megengedni kegyelme
sen méltóztatott.

0  cs. k. Felsége a’ megüresiilt zágrábi k. kam. 
igazgatóságra Körös vármegye’ volt alispányát 
Zdenchay Miklós k. tanácsos urat, kain taná
csosi czímmel nevezni kegyelmesen méltóztatott.

A’ nagyin, in. k. udv. Kamara gácsi sópercep- 
tor Kovács Istvánt ugyanilly tisztségre Pécsre tet- 
te-által; Solnára pedig ellenőrködő só-mázsamester- 
ré tokaji szálmester Trzcisky Domokost nevezte.

A’ nagyin, m. k. udv. Kamara a’ fuccinai kain. 
crdőhívatal inegürcsült irnokságára Harrer Ferencz 
végzett erdőgyakornokot nevezte.

N. S zeb en  A’ julius 22d. tartott 50dik or
szágos ülésen felolvastattak, a’ múlt 1810. és 181 ld. 
esztendőkben tartott országgyűlésen alkotott né- 
melly törvény czikkeJyek meg vagy meg nem erő
sítésüket magokban foglaló legfelsőbb királyi leira
tok, mellyck köziratra kiadattak.

Fenséges Nádornénk Maria Dorothea főhg- 
asszony, a’ budai asszony egy esületnek legfőbb párt
fogója, az ezen egyesülettől 24 elszegényedett asz- 
szpiiy’ számára alapított ápoló házat múlt jul. 29- 
dikén látogatásával szerencséltetni méltóztatott.

A’ pesti magyar színház megnyitásának ideje 
mind inkább közeledvén, a’ t. részvényes igazga
tóság szülészeti választottsága julius 26kán és 27én 
tartott üléseiben, drámái igazgatónak t. Bajza J ó 
zsef hites ügyvéd urat ’s a’ in, tudós társaságnak 
rendes tagját, dal- és tánezjáték ’s hangászat igaz
gatójának t. Róthkrepf Gábor urat, színházi titok- 
noknak Szigjigeti Eduard színész urat, pénztárnok
nak pedig Gerendái urat választá. — Eiső játéknak 
a’ színház megnyitásakor „Pelizar“ szomorú játék 
határoztatott. Ezt azonban egy ugyan ez alkaloui- 

Második Félesztendó»

ra Vörösmai ty úr által jambusban irtt előjáték fog
ja megelőzni. — A’ pompás új ruhatár’ készítésén 
nagy erővel dolgoznak. A’ padiázat igen csinos fes
tése készen van, ’s most már a’ páholyok festet
nek, mire hasonlag igen kellemes, világos, zöld
kékes szín választatott. A’ páholyok közt ti oszlo
pok araii)zottak lesznek. A’ függönyök, színfalak 
és egyébb mozgó diszitvények a’ legczélszerűbb ’s 
nálunk eddig nem ismert készületül gépeljek által 
tétetnek mozgásba. Neeíéur, a’ német színházi fes
tő, már elkészítő a’ szerződés által magára vállalt 
24 díszítményt s függöny t. Ottó ur, Londonból 
jött művész, most festi ama függönyt, melly új 
színházunk homlokzatát tárgyazza, ’s az említett 
előjátékban fog használtatni. A’ színpadi előzet fe
lébe (valamint Budán volt) óra is tétetik, melly- 
nek számlapja üvegből lesz, ’s rajta a’ számokat 
szeszviíág teendi láthatókká. A’ szesz világításhoz 
szükséges hajlék a’ fin észkert udvarához érő ke
leti oldalfal mellett már építtetik,’s a’ világításhoz 
szükséges szerek munkában vannak. Minden a’ 
legélénkebb mozgásban van, ’s valamint egy részt 
nyugtalan kíváncsisággal, úgy más részt biztat& 
megny ugvással tekintünk e’ csinos színházunk meg
nyitása napjának elejébe.— A’ pesti nemes magyar 
csizmadia ezéh, a’ pesti színház öltözeti tárának 
számára maga költségén vásárlóit anyagokbul 36 
pár ez izma elkészítését a’ múlt héten önként aján- 
iá-meg. Honin.

A’ pesti orvosi karnál doctori rangot nyertek 
között a’ f. év eiső felében három magyarul értekező 
volt, kiknek iratait itt ajánlással kell feljegyoznünk: 
1 Orvosi elmélkedés a’ hirtelen meghűlésről, mel
lj et.. közre bocsátott Regé ez y Miklós, Borsod- 
Abrányi fi. Budán, az egjet.’ bet. n. Sr. 16 lap. 2. 
Kisdedek’ forösztéséről és mosásáról , ért. Róth
krepf Fercncz. Pesten, Trattner-Károlyi bet. n. 
8r. 3. A’ felserdülésről, értekezik Kugler Leop. 
siklósi fi. Budán, az egyet.’ bet. n. 8r.— Ellen
ben a’ második féléyre ör^endetesbek a’kinézések. 
Az imént lefolyt julius hónapban négjr értekező közt 
magyar három volt, ’s mind a’ hárcinnak munká
ja sok tekintetben fontos: I. A’ föiű’ színe’ váltó-
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zásai, irta Sipos Károly, ovos dr. Budán, Bagó’ 
bet. nagy 8ad r. 18 lap. —  2. A’ szülészi mű- 
tétemények. Irta Csipke Lajos, orvos doctor, 
szülész és szemész mester. Budán, Bagó’ bet,’ 
n. 8r. 791.— 3. A’ húdhólyagkő-morzsolás. Irta 
Réczey Imre (hites ügyvéd) orvos és sebész tanár, 
szülész mester. Budán, Bagó1 bet. n. 8r. 92 lap 
egy kőre metszett táblával. — Örömmel látjuk illy 
iparok által orvosi literaturánk’ egy fontos ágát vi
rágzásnak indulni, a1 nyelvet minden irányaiban 
fejtetni, míveltetni; ’s csak azon óhajtásunkat fe
jezzük itt k i ,  áruitatnának az efféle dolgozatok, 
hogy kiragadtatván az academiai archivumok1 fe- 
ledékéből, a1 literatura’ barátai, ’s magyar sebé
szeinktől megszerezhetők legyenek, ’s így két ol
dali üdvös hatások az életbe menjen által. így nem 
kevés szakaszai mentettek volna-meg már eddig is 
az orvosi tudomány’ sok részeinek; éspedig nem 
csekély javára a’ dolgozni ’s tanulni vágyóknak; 
mert köztök több, a’ tudomány’ jelen állapotja 
szerint készült, igen haszonvehető monographiák 
találtatnak. Köszönet tehát, és dicséret azon fiatal 
barátinknak, kik elég lelkesek, pályájok’ minden 
léptein mindenek felett a’ haza’ díszét, a’ nemzet’ 
ohajtásit, ’s műfeleik’ szükségeit híven szemeik 
előtt tartani. (Figyelmező.)

S z o m b a th e ly ,  jul. 16kán. F . h. elején tar
tott megyei (Vas) közgyűlésünk, 23 ezer pengő 
forintot ajánla nyelvünk gyarapítására, a’ koroná
zási díj-kiosztás szerint a’ nemesi rendű ’s rangú kö
zönség által fizetendőt. E ’ mennyiség kamatja fa
lusi iskoláknak könyvekkel ’s egyébb szükséges esz
közökkel ellátására fog fordíttatni.

Kalocsán jul. 30kán buzgó ajtatos, és háláa- 
dástól heviilt érzéssel mind a’ három templomaink
ban „téged Isten dicsérünk44 énekeltetett, az os
kolai évnek lefolyása következtében a’ nevendék 
papság, gymnasium , és nemzeti oskolák’ részéről; 
ezekben 3O0an felül, amabban 151 iíiak nyertek 
korukhoz illő oktatást. A’ próbatételek szokott 
ünnepélyességgel végeztettek. A’ keresztényi tu 
dományból tartottakat Klobusiczi K lo b u s ic z k y  
P é te r  kalocsai érsek ő excel'entiája drága jelen
létével jelesítette; figyelemmel hallgatván, és lel
kesülve örvendvén az ifjak’ szerény magokvise- 
letén, és jeles feleletén. — A’ nemzeti oskolák pró
batételét jelenlétével szerencséltette ő érseki exjá- 
nak élőtestvére kir. tanácsos Klobusiczi K lo b u 
s ic z k y  Ignácz ő nagysága i s , lelkesülve nyilat
koztatván - k i , miként Örömei közé számlálja illy 
kisdedek vizsgálatán lehető jelenlétét, tudván min
den jó t, az erős, ’s nyomos alapból következni, 
ó  érseki exja, a’ tanítókat bő ajándékkal (fárad
ságaik méltánylása mellett) jutalmazni méltóztatott.

A’ vizsgálat mindenütt csinos köszöntő, és kö
szönő beszédekkel kezdetett, és végződött! — Jul. 
31 kén is ünnepélyességnek valánk tanúi, midőn a’ 
kalocsai plébánia templom tornyára a’ kereszt fel
tétetnék. T. i. folyó év’ május 5ke a’ 97 évii to
rony tetejét végképen megrongálván, ő érseki excja 
újat parancsolt készítetni, és bádoggal fedetni. A’ 
kereszt ő excja, kir. tanácsos testvére, számos buz
gó hívek’ jelenlétében főtiszt. Szathmáry Antal plé
bános úrtól áj tatosan felszenteltetvén, felemeltetett. 
Valami elragadó, és szent buzgóságra hevítő vala, 
midőn a’ magassan álló keresztről az ügyes ácsmes
ter a’ levegőt megrendítő „Dícsértessék a’ Jézus 
Krisztus“  köszöntésével. Azután Fels. K irályunk, 
Nádorunk, O érseki Excja, ’sat. drága, és becses 
életükért poharak ürítetvén , azok legnagyobb lel
kesedéssel fogadtattak.

K e c s k e m é t. A’ dunainelléki helv. vallásté
telt követő egyházi megye’ elöljárói, kívánván ki
pótolni azon nagy hijányt, meliyet eddig ezen me
gye a’ miatt érezni kéntelen v o lt, hogjr kebelében 
ollyan anya oskola nem létezett, mint a’ miilyenek 
a’ többi testvér egyházi megyékben már régtől fog
va fenállanak; még 1828 esztendőben elhatározták, 
hogy Kecskeméten egy anya oskola alapíttassék, 
és azt 1835ben 0  cs. k. Felsége legkegyelmesebb en- 
gedelme m ellett, főképen a’ kecskeméti h. v. ek- 
klézsia’ nemes és buzgó közre munkálkodása által 
fel is állították. A’ felsőbb — t. i. minden a’ bolcsel- 
kedési, törvényi és theologiai pályára tartozó tu
dományok taníttatnak ezen kerületi anya oskolá
ban, az ugyan csak O cs. k. Felsége által legke
gyelmesebben helybenhagyatott rendelkezés (coor- 
dinatio) szerint, Báthöri István , Szabó Sándor, 
Tatai A ndrás, Sípos Im re, és Zágonyi Ferencz 
főbb oktatók által. Az elsőbb félesztendei vizsgála
tok (exanienek vagy rigorosumok) az egyház-ke
rületi főtanács’ határozata szerént állandóul febr. 
lődikén, a’ második félesztendei vizsgálatok pedig 
jul. lődikén kezdődnek. —* Az oskolai esztendő’ 
kezdete oct. lső napjára határoztatok, a’ mikorra 
mind azok, kik ezen intézetnek hasznát venni k í
vánják, ezennel meghívattatnak. Polgár M ihály,
m. k. egyház-kerületi főjegyző.

Fium e, jiü. Ild ikén . Kiss Pál cs. kir. udv. 
tanácsnok ’s arany kulcsos, e’ f. h. őkén fényes ün
nepéllyel érkezők városunkba, díszes új hivatalát, 
mint fiumei ’s egész magyar tengermelléki kor
mányzó, ’s Fiume ’s Buccari szabad kereskedői’s 
partvidéki várasok ’s kikötők kapitánya, szokott 
szertartással elfoglalandó. Már a’ szomszéd határ
széli helységekben fényes küldöttségek üdveslék az 
óhajtva várt érkezőt, a’ fiumara-hid mellett pedig 
pompás diadalkapu vala tiszteletére felállítva. 7-
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dikén az egész város kivilágittaték, 8kán pedig 
ragyogó tűzjáték gyönyörködtél« városunk örven
dő lakosit. 9kén szokott ünnepéllyel ment véghez 
korm ányzói, lOkén pedig kapitányi liivatalába ik
tatása, mit ugyané’ napon fényes tánczmulatság, 
’s dij nélküli bemenet mellett játékszíni előadás 
követe, mellynek folytában lelkes tartalmú olasz 
versekkel tisztelék-ineg az uj kármányzót, ki nyá
jas magaviseletével előre lebiiincsezé polgártársink’ 
szíveit.

P e s te n  f. aug. 2dikán hosszas mellvizi be
tegségben elhunyt m. Nagykállói Kállay Péter cs. 
k. kamarás ú r, életének 74dik esztendejében. Ke- 
sergik özvegye Kesseíőkői Majthényi Luczia, és 
gyermekei: NKállói Kállay Péter, tek. Szabolcs 
vmegye’ alispánja, Karolina Kállay Leopold’, An
tonia, Marczibányi Lőrincz Nyitra megyei e. alis
pán’, Johanna, Majthényi Flórián hitvesei. Az el
hunyt’ hideg tetemei Solymáron takarítattak -el 
aug. Jdikén; a’ halotti sz. áldozatok pedig ugyan
ott és NKállóban f. hónap 29dikén fognak érette 
tartatni.

AUSZTRIA.
Ischl, jul. 26d. 0  Felsége a’ császár tegnap a’ 

szent mise’ hallgatása után Traun völgybe Ebensee 
felé sétakocsizást tett. Császárné 0  Felsége, ki a1 
fördőt még nem kezdette-el használni, erős nátha
hurutja miatt császár 0  Felségét nem kísérhette. 
Jul. 25 ’s 26d. éjen bőrkiütés jelent-ineg Ő Felsé
gén , melly azon nap és a’ következőn vörösre fej
lődött. —  Itt következnek a’ császárné 0  Felségé
nek állapotjárói kiadott orvosi jelentések :

Ischl jul. 28d. Császárné Ő Felségének bőrki
ütése a’ tegnapi nap’ folytában úgy nevezett v ö 
rö s-b e  ment-által. E ’ himlők igen kifejlődtek, szá
mosak és elterjedtek; egyébiránt szokott esemé
nyekkel és gyenge lázzal egybekötvék. Ő Felségé
nek állapotja jelenleg a’ nem veszélyesnek látszó 
betegséghez mérsékelt.

Ischl, jul. 29d. Császárné 0  Felségének him
lőbetegsége szelíden ésszokottan foly-le; a’ láz’ jó 
jelei már ma annak fogy tát mutatják. O Felségé
nek állapotja e’ nyugtató környülménynek megfe- 
lelő.

Ischl jul. 30. Császárné 0  Felsége’ betegségé
nek könnyebbűlése, a’ folyvásti szokott körny ül- 
ményrek között sebesen halad-elő. 0  Felsége’ álla
potja igen megnyugtató.

Raj mann „ k.
NAGYBRITANNIA.

A’ királyné jul. 19kén tartá az első nagy ud
varlást, mellynél fénylőbb és számosabb udvarlás 
rég nem volt a’ St. James-palotában; több mint 
kétezer személy mutattatott-be Ő Felségének. Őr

lő w  gr. Fagel b. és Van de Weyer úr fejedelmeik 
sajnálkozó és szerenGsekivánó leveleit, BüIoav b. 
Björnstjerna gr. ’s Dedel ú r , Burkusország, Své- 
czia és Holland követeik, új megbízó leveleiket 
nyíljták-be. Ezután London és Dublin felirásait fo- 
gadá-el; e’ két városnak kiváltsága van a rra , hogy 
felírásaikat a’ thrónon fogadja-el a’ fejedelemné. 
A’ nagyr tolongás némi zavart is okozott az előszo
ba ajtajánál.

Londoni hírlapok, mint gondolhatni, válasz
tási ügyekkel vannak tele. Intik a’ választókat, 
magasztalják pártjok jeleltjeit, ellenfelokéit pedig 
gy alázzák. Palmerston 1. Tivertonban olly hízelgő- 
leg fogadtatott, hogyr isméti elválasztatásán nem 
kételkedik. Spring-Rice úr is bizonyosan remélli 
elválasztatását Cambridgeben, ámbár a’ titkos sza
vazat elleni ny ilatkozására morogtak némellyé hall- 
gatóji. Más részről a’ tory lapok írják , hogy az utol
só parlamentnek 70 whig-radicalis tagja, közöttük 
Molesworth, Gisborne, W ilks, és O’ Connell két 
Hja, lemondott hely éről. Azt is beszélik, hogy' O’ 
Connell pénzváltója bizony os grófnak nagy' summa 
pénzt és irlandi marquiságot Ígért, ha grófságában 
0 ’ Connellnek egy párthívét gy ámolítani fogná, mit 
az illető fél egy enesen tagad. A’ londoni középpon
ti egyesület a’ képviselőkkel nem biró alsó osztályo
kat demokratiai gyűlés alkotására szóllítá-fel, a’ kö
zönséges szavazati jog megny érésé végett Napier 
admirális remélli, hogyr Greenwichben megválaszt
ják.

Dublinből írják a’ M. Héráidnak, hogy az 
orangisták jul. 12két, Irland meghódításának’s a’ 
Boy ne melletti csatának évnapját most igen csen
desen, csupán lakomákkal ünnepelték; éppen An
trim északi grófságban tartottak nyilványos fáradal
mat , ellenére a’ tilalomnak ’s ellenszegülve a* köz 
hatalomnak, miért sokan befogattak. — A’ bir- 
mingham-liverpooli vasút egyr héten 7000 f t  st- 
get lioz-be. Egy hírlap megjegyzi, hogy'a’ preston- 
glasgowi vasút Gretna-Greenen menvén keresztül, 
ezután a’ szökevény' szerelmes pár Londonból egyr 
nap a’ házasság-kovácshoz mehet ’s vissza is jöhet, 
a’ nélkül hogy' üldöztethetnék, mert a* gőzszekerek 
egy mást nem érik utói. — Grahamot ’s nejét sok 
szerencsétlenség éri léghajózásában. Közelebb is jul. 
lakén Dublin mellett Kingstownból akart Graham 
úr elhajózni, de hajója kelet felé fordidt ’s az ir
landi csatornába esett; szerencsére még is egy' gőz
hajó által mind maga mind hajója kifogatott a’ 
tengerből.

Jul. 21 kén St. James-palotában udvarlást tar
tott a’ királyné, ’s a’ thrónon fogadá-el Skóczia 
egy házának, a’ quäkereknek és a’ dissentereknek fel
írásait. Megelőző nap pedig Buckingham-palotában

)(
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»flott Ő Felsége ebédet, mellyre Or»o\v gr. is hiva
talos volt.

Coke W. Tamás esq. Leicester és Hokham gr. 
’s Coke viscount czímzettel pairré neveztetett. „Egy 
kinevezés sem válhatnék, mond a' Courier, na
gyobb becsületére a’ pairségnek, 's egy sem lehet
ne a' nemzet előtt kedvesebb.44 — A’ Gazette to
vábbá ISoxburghe hgnek is pairré neveztetését je- 
lénti Innes gr. czímzettel.

London cityjében, a’ gazdag Anglia szivében, 
jiri. 22kén jeleltettek-ki az elválasztandó követek. 
Az eddigi négy követet így charakterisálja az utol
só Parliamentary Indicator: Wood alderman kom
lóárus. Nyugoti Angliából mint szegény gyermek 
jött Londonba, 's szorgalma által annyira felemel
kedett , hogy kétszer volt lordm ayor, ’s egymás
után njolcz parlamentbe választaték-el. Titkos sza
vazás, rövid parlament és az egyházi vagyon elsa
játítása mellett szavazott. Grote úr azon hollandi 
famíliától származik, mellyhez Hugo Grotius tar
tozott. Több munkákat írt a’ bankról, Görögország 
történetéről, a' reformról 'stb. titkos szavazás, a’ 
püspököknek a’ felső házból eltávolítása, rövid par
lament mellett szavazott. Crawford, kereskedő, a' 
gabona-törvény megvizsgálását akarta, de a’ rövid 
parlamentet ellenaé. Pattison ú r, az angol bank 
igazgatója , utóbbi választáskor így nyilatkozott a’ 
szószékről: „Dicsekszem a’ destructiv névvel, ha 
azon visszaélések lerontása értetik alatta, mellyek 
az egyházba és statusba becsúsztak.44 E’ négy fér
fi vágyakozik most is a’ City képviselőségére. Wood 
urat Perkins úr javaslá, mondván, hogy ő sohase 
ingadozott reformelveiben, de Palmer úr (tory je
lelt) legelőször is a’ királyné ellen fogna szavazni, 
ámbár most gyámolítását Ígéri (tetszés.) Dillon úr 
pártoló a' javaslatot, nyomósán nyilatkozott a* han- 
noverai király ellen, 's nyilatkozásai harsogó tet
széssel fogadtattak. A’ más három jelelt is hasonlag 
ajánltatott. Ezután Brown alderman állott-fel Pal
mer urat ajánlandó ; hanem a’ „ c h e e rs 4í és „ g ro 
an s44 tetszés jelei és kipiszegetés miatt szóhoz nem 
juthatott, míg a’ sheriff csendességet nem kért; de 
a' Palmer név említésére ismét kitört a’ zaj. „Hol 
van , kiáltozák, Cumberland hg? Végezd ham ar, 
hallgass a’ ti tory balgaságtokkal !44 Elíice úr sem 
volt szerencsésebb Brown úr javaslatának pártolá
sában. Kéz-felemeléskor temérdek többség volt a’ 
szabadelmü jeleltek mellett. Palmer úr részéről aug. 
24kére poll (írott számítása a' szavazatoknak) ki- 
vántatott. így ír a’ Courier; ellenben a’ Standard 
igen kedvező előjelét látja a’ conservativ ügynek e' 
égeted választásban, 's Palmer ú r , szerinte, dörgő 

tetszessél fogad taték a’ szószéken. Southwarkban 
is (London ó városában a’ Themse déli partján) az

eddigi követek, t. i. a' radicalis John Hnmphery és 
a’ túlságos radicalis D. Whitle H arvey, neveztettek 

i jeleitekké. Múlt alkalomkor oppositio nélkül válasz- 
í tattak-eí, de most Richards nevű conservativ áll 

velők szemközt. Harvey úr melegen beszélt a’ to
ry k ellen. Richards úr a’ fütyülés, piszegés, mor
gás és „ to ry , hannoveraikirály, apostatanem kell!44 
kiáltozás miatt nem szólhatott; kézfelemeléskor alig 
volt mellette húsz kéz , mégis pollt kívánt. A’ gyű
lés a’ királyné, Harvey és reform melletti 3szori 
„él jennel, és Richards ’s a'hannoverai k iráijérti3- 
szori morgással oszlott-el.

Az angol pairség története számos példájit mu
tatja annak, a’ britt fejedelmek mennyire tisz
telték a'kereskedői kart. Többek között az Osbor
ne fam íliát, melly a’ legfőbb hivatalokat v iselte , 
Osborne Eduard alapító, ki 1559ben sir W. H cw ett 
londoni kereskedő és lordmayornál inas volt, 's lá
nyát feleségül v e tte ; tőleszármaznak a' Leeds her- 
czegek. Cornwallis marquis származik J. Corn- 
walleys kereskedőtől, k il378ban London sheriffje 
volt; Coventry gr. John Coventry tó i, selyemke
reskedő 's 1425ben londoni lordm ajortól; Radnor 
família törzsöké Laurence de Bouveries v o lt, ki 
egy frankfurti selyemkereskedő Iónj át vette fele
ségül. Essex gr. sir William Capeltől, 1503ban lon
doni lordmaj ortól származik; Dartmouth gr. Legge 
nevű kereskedőtől, ’s 1347 és 1354ben londoni 
lordm ajortól, ki III. Eduard királynak 3 0 0 f t  st- 
get költsönzött a' franczia háborúra; W arwick gr. 
William Greville nevű londoni polgártól. Fanker- 
ville, Pom frct, D ariiley, Comper , grófok, Darre, 
D onner, Dudley, Berwicke, ’s Hill lordok szint« 
kereskedőktől, londoni lordmaj öröktől 's részint 
kézmivesektől vették eredetüket.

KRANCZIAÖKNZÁG.
Grenoblcban ju!. 15 ’s 16kán zavargások és 

számos befogatások történtek. Eleinte csak ifjak 
gjvijekeztek a’ glacisra, 's ott daloltak, a' nép pe
dig hallgatta őket, de miután a' rendőrség e' mu
latságot gátolni akarta , revolutiói dalokat is kezd
tek énekelni, 's a’ tiszthatóságnak ellenszegültek.

Marseille jul. 18kán. Nehány nap óta rebesge
tik , hogy itt újra egyes cholera-csetek jöttek ^ul
na elő. Az igaz, hogjr Leonidas gőzhajón egy kö
zelebb ide érkezett ifjú olly betegségben hoit-meg, 
melly szemes vizsgálat után pestisnek mutatkozék. 
De ama hírrel 's emez esettel eddig még senki sem 
gondol. Égjük vagy másik baj elszigetelt tünemé
nyei városunkban 1835 óta majd minden évben jő- 
nek-elő, a’ nélkül hogy következései lennének.

Montalivet úr jul, 23dikán közre bocsátó pro- 
grammáját a’ júliusi revolutio 7ik évi ünnepélyéről. 
Első nap szegényeknek ősz tátik gyámolítás. Máso
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dik nap az egyházakban gyász istentisztelet tartatik  
az 1830ban elesett polgárokért, ’s a’ temetők éjjel 
ki világi tatnak. A’ harmadik nap különféle nép-vi- 
galmakra van szánva; 4 órakor Garncrin kisasz- 
szony léghajón felemelkedik ’s esernyőkkel fog lebo
csátkozni; este a’ Seinát kivilágított sajkák borít- 
ják-el, valamennyi köz épületek kivilágítatnak ’s 
tűzmívek gyújtatnak-meg. A’ hadi szemle most is 
elm arad, mit az udvar két héttel később a’ com- 
piégnei táborral pótoland-ki, hol Orleans hgné is 
meg fog jelenni.

Valenyayi tudósítások szerint Talleynrand hg. 
felgyógyulásán kételkedik a’ házi orvos, mert a’ 
kösz vény az életrészekre hatott. A’ diplomata már 
84 éves. Mint beszélik 10 millió franc értékű va
gyont fog maga után hagyni. — Abbé de la Men- 
nais Rivoli utczai szállásáról hova költözött légy en, 
senki sem tudja; némellyek m ondják, hogy Ro
mába utazott, inások hogy trappistává le tt, melly 
hírekre Maria Jósef (hajdan Géramb báró) atyának 
levele adott alkalmat, ki la Mennaist magával Ro
mába hívta a’ Kristus helytartójához, bűnétmegval- 
laiii.— A’ National nem nyugödt-meg a’ Moniteur- 
nek azon nyilatkozásán, hogy júliusi árvák már 
nem találtathának. Paris vidékén, úgym ond, van
nak még elegen, kiknek igénye annál szentebb, 
minél gyöngébb korban vesztették-el attyaikat.

Bugeaud szerződése Afrikában is ellenzésre ta
lált. Abd-el-Kader eddig első volt a’ hasonlók kö
zött, ezután uralkodó leend , mi az arab főnökök
nek nincs ínyökre. Mikor a’ francziák Blidát át 
akarták venni, a’ hegyekről leszálongott kabailok, 
Abd-el-Kader parancsainak ellenére, visszaverték 
ő k e t; sőt később az algíri vásárra ment arabok ál
lítása szerint, maga az emir is áldozatjává lön né- 
melly törzsükök féltékenységének. E ’ szerződéssel 
leginkább meg vannak elégedve az angolok, mert 
a’ roppant gyarmatot igen szűk határok közé szo
rította. A’ M. Chronicle ugyan nem igen kedvező- 
leg ítél róla. Az emir büszkesége, úgy m ond, an
nyira neveltetett, hogy ő csendesen maradni nem 
fog, Francziaország is elég alkalmat ’s ürügyet ta- 
láland a’ szerződés elmellőzésére. Az Europe szerint 
Rovigo hg. is hasonló alkudozást kezdett ’s majd 
egy évig folytatott Achmet beyvcl.

Perrier Kazmér ravatala, Pére Lachaise teme
tőjében, már majd egészen készen van. A’ talap 
oldalain, mellyen a’ minister életnagysága szobra 
á ll, allegóriái képekben láthatni a’ szónokságot, 
szilárdságot és igazságot. Több apró paizsokba Fran
cziaország és C. P. betűk vannak bevésve. — A’ 
Garde-National megjegyzi, hogy Marseilleben sem
mit sem tudnak Napóleon tudósításáról, mellyct ő 
az aegyptusi táborozásról saját kezével í r t ,  ’s a’ .

Moniteur szerint a’ marseillei könyvtárban találtak 
volna.

NÉMETORSZÁG.
A’ hannoverai újság írja , miként a' királyné 

Hannovera határára érkeztekor Wöltingerode ke
rület parasztjai által is üdvezclteték, ’s jegyzőjük , 
mint szónok , megemlítvén, hogy Ő Felsége test
vére is , Luisa burkus királyné, ezen az úton jö tt , 
mi a’ királynét könnyekre fakasztván, a’ szónok 
megállapodott, majd egy kalászkoszorút nyujta-át 
0  Felségének illy szavakkal; „Görögország népe 
himettusi mézzel és Arkadia kövér földjének gyü
mölcseivel ajándékozá-meg fejedelemnéfét; mi nem 
adhatunk illy ajándékot. Fogadja tehát Felséged 
e’ szerény kalászkoszorút, mint hű jeléta’ nép szor
galmának ’s a’ föld gyümölcseinek, mellyen ural
kodni Felségedet választá a’ Mindenhatónak bölcs 
tanácsa.“  A’ királyné kegyesen fogadá az iidvez- 
lést, boldogult testvérének példáját követni ígér
vén.

Hanno Verából juh 18kán költ levél szerint ki
rály O Felsége a’ statusalaptörvényt biztosság által 
szándékozik megvizsgáltatni. E ’ biztosság állani fog, 
Schele kabinetminister elnöksége alatt, Wedel gróf 
kanczellária-igazgatóból, Bothmer ’s Jacoby igazsá
gi tanácsnokokból és Vosz kamarai tanácsnokból, 
’s véleményt adand a rró l, vály ún a’ statusalaptör
vény mostani formájában képes-e az ország jólétét 
előmozdítani, vagy rajta módosításokat szükség 
tenni.

Mainzban aug. 14kére határoztatok Guttenberg 
szobrának leleplezése. A’ három napig tartandó ün
nepély programmáját mindenüvé eiküldötte az ün- 
nepélyi biztosság, mellynek tartalmát mi is közlöt- 
tük. Augsburgban Neusz, ügyes udvari czímer- 
metsző, a’ mairszi biztosság felszólítására, jeles 
emlékpénzt készített. Egyik oldalán Guttenberg 
szobra áll Thorwdldsentől, a’ másikon e’ felírást 
olvashatni: „A rtem , quae Graecos latuit, latuit- 
que Latinos, Germani solers extudit ingenium. 
Nunc quidquid veteres sapiunt, sapiuntque recen- 
te s , non sib i, séd populis omnibus id sapiunt.“ 

A M E R IK A .
Jnn. 26ki ú j-york i lapok szerint Floridában 

aligha ismét ki nem üt a’ bevégzettnek látszott in
dus háború. Jessup generál Tampa-Bayból jun. 5- 
kén irá , hogy a’ kiköltözni Ígérkezett indusok tá
borába egy indus csorda nyomult ’s három főt el
vitt. A’ kiköltözési terv semmivé Ion; az indusok a’ 
mocsarak közé vonultak, ’s ismét várhatni a’ há
ború elkezdését.

Rio Janeiróból máj. 17ig terjednek a’ tudósí
tások, de a’ revolutióról, melly o tt, londoni hírek 
szerint, támadt volna, egy szóval sem emlékeznek.
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A’ kereskedés igen megesökkent. Rio Grande do 
Sul tartományban Bento Manuel legnagyobb befo
lyású tiszt a’ republicanusokhoz párto lt Calderon, 
a’ kormány seregeinek vezére, megveretett a’ re- 
publicanusoktól.

Francziaország, Anglia és Holland ügyvivőji 
Uj Granada kormányától nyilatkozást kértek egy, 
a’ granadai congressushoz intézett ministeri tudó
sításnak kifejezéseiről, mellyek az ő kormányaikat 
sérteni látszának. A’ granadai belső minister vála- 
szolá, hogy e’ tudósításról, mint belső ügyet ille
tőről , senkinek sem tartozik számot adni. E ’ nyi
latkozással . megelégedett a’ három ügyvivő, de 
csak úgy, ha kormányaik is mege'égszenek vele.

OLASZORSZÁG.
Romaijuk 15ki levél szerint, a’ szent atya a’ 

Vaticanból a’ Quirinalis palotába költözött, jövő 
octoberig ott mulatandó. Meglátogatni szándékozik 
az albani hegyen lévő klastromokat is. Ősszel bi- 
bornoki előléptetések váratnak. Most az egész dip
lomatái kar falukon van. Franczia követ még sincs, 
’s nem is tudni kire bízatik e’ hivatal. -— Nagy fi
gyelmet vont magára egy rabló banda felfedezése, 
mellynek fője egy nemes dáma v o lt, ki a’ lopott 
dolgokat házához fogadta, ’s Parisba, Londonba 
küldözte eladás végett. Kapcsolatban ált Florenzel, 
Livornóval és Genuával is , ’s az ott lopott dolgok 
hozzá vitettek Romába, miért a’ rendőrség soha 
sem akadhatott nyomába a’ számos lopásoknak.

OROSZORSZÁG.
St. Petersburg, jul. Skán. Császár ő  Felsége 

az orosz egyetemek eránti határozatoknak 80 §át 
Dorpat egyetemére is kiterjeszteni parancsolá, meg
engedvén a’ köz oktatási ministernek, hogy az egye
tem választásától függetlenül, saját tetszése szerint 
oil)" személyeket tegyen a’ megürült tanítói helyek
re , kik tudománnyal ’s tanítási tulajdonsággal fel
ruházva vannak. Emiek következésében a’ köz ok
tatás ministere jul. 17kén jóváhagyta a’ dorpati 
egyetem választását, miként a1 szónokság, régi 
classica philologia, aesthetica, és mivészet törté
nete rendes tanítójává Dr. G. A. Schöllt a’ berlini 
egyetemnél magányos tanítót, tiszta és alkalmazott 
mathesis rendkívüli tanítójává pedig Dr. C. E. Senfft, 
a’ dorpati egyetemnél magányos tan ító t, válasz
totta.

PORTUGALLIA.
Franczia lapok Lissabonból jul. 6dikán írják , 

hogy St. G yörgy, azori szigeten miguelista zendü
lés ütött-ki. A’ királyné évnapján t. i. hír terjedt
é l, miként Ő Felsége megholt, ’s Genuába hajók 
mentek az mfantért.. Erre közönséges Ion a’ pezs-

1 gés, melly D. Miguel kikiáltásán végződött. A’ lá
zadást Joachim d’ Almeida igazgatta.

SPANYOLORSZÁG.
A’ Gazette de France szerint az angol segéde 

sereg maradványa, 921 em ber, Isabella és más ke
reskedő hajókon jul. 14kén evezett-el S. Sebastian- 
ból Anglia felé.

Castellon de la Plana ostromával jul. 9kén fel
hagytak a’ carlisták ’s Alcorába és Torresbe vonul
tak (a’ Segorbe és Murviedro közötti utón). Oraa 
Sericában állott Segorbetól nehány órányira. A’ Sa
ragossa vidékén csapongóit bandák Fuentes és Bel- 
chite felé húzódtak. A’ foglyok állítása szerint To- 
ledóból kapnak gyámolítást a’ carlisták.

A’ carlista tábor Spanyolország egyik király
ságából háborítatlan megyen a’ másikba, a’ nélkül 
hogy csak egy jelesb várost is meghódítana. Can- 
taviejától a’ tengerpartok felé fordulván, k itűnt, 
hogy Madridot még nem szándéka megtámadni, 
’s ekkor a’ Journal des Débats Castellon de la Pla- 
nát vélé D. Carlos által elfoglalandónak, ’s egy te- 
legraphi üzenet szerint annak külvárosai már k e 
zükben is voltak a’ carlistáknak, de az ostrom , 
műit felebb említeték, már félbehagyatott. D. Car
los hadának dereka majd nem Valencia kapujáig 
nyomult, de onnan is tovább ment Murcia déli ré
sze felé, hol a’ népség nem igen látszik őt pártol
ni ; és így e’ táborozás is csak Gomez kalandozásá
nak ismétlése leend.

A’ Moniteur által Bordeauxból jul. 19kéről 
közlött telegraphi üzenet szerint Mureiába szándé
kozik a’ praetendens. Jul. l lk é n  Torresből Liria 
felé indult, Valenciát bal kézre hagyván. Oraa e’ 
nap Sericában, Buerens Teruelben volt, ’s azon
nal Oraahoz sietett. Espartero jul. 12kén Deza és 
Cetina felé ment (a’ Madrid és Saragossa közötti 
országúton) Buerensel egyesülendő. Llangostera 
bandáji Saragossa vidékéről Belchitébe takarod
tak. Az út szabad, ’s Madridból megérkezett a’ 
posta.

Madridból jul. 12kéről e’ tudósításokat írják: 
A’ praetendens közeledtének hírére a’ nemzeti őrök 
jul. 8dika éjjelén nehány lázongó embert a’ legalsó 
osztályból, carlista érzelem ürügye alatt, agyon 
szúrtak. Jul. 9ki végzet szerint Pita Pizarro ú r el- 
bocsátaték a’ belső minister kunból, ’s Acuna nevez
tetett helyére. Acuna 1834ben az oppositióhoz tar
tozott, tagja volt a’ Toreno ellen Ándujarban ala
kult főjuntának; Charaktere szilárd, de szónoki 
talentommal nem b ír , ’s a’ belső ügyeket sem igen 
ism eri, m ert még soha sem viselt hivatalt. Az an
gol k ö v e t, királynéjának egy levelét jul. lOdikén 
nyújtá-át a’ regens királynénak. Az itteni és sardini



kormány között régóta tartó viszálkodás komoly 
természetűvé kezd lenni, minek főoka az, hogy a’ 
sardini korm ány, a’ spanyol kormánynakGenuába 
küldött consulát, Letamendi urat elismerni nem 
akarja. Calatrav a úr emlékiratba foglalá Spanyolor
szág minden sérelmeit, közié a’ franczia és angol 
követekkel, 's Campuzano úrnak is elküldé Parisba 
a’ sardini követnek leendő átadás végett. Az idei ti
zednek a’ kormány részére fordításáról szólló biz
tossági tudósítást elfogadta a' cortes.

Madrid jul. ü k é n . A' franczia követségnek 
M  Ska éjjelén Parisba indult hírnöke Calatayud- 
ban a' carlisták által kiraboltatott, de leveleit ott 
nem bántották, hanem Almunia mellett egy más 
csoport azokat is átsziukálta. D. Carlos Valencia 
felé nyomul. Cabrera és Serrador jul. Okén ostrom 
alá vették Castellon de la P ianát, de jul. Ildikén 
Villarealba vonultak. Borso és Sanchez brigadáji 
Murviedróban állottak. Oraa főszállása jiü. lOkén 
Sarrionban volt (Terueltői négy órányira Valencia 
felé.) Manchában Palillos 30 elfogott katonát agyon 
lövetett. Az elfogott utazókat pedig nagy summa 
váltságpénzért bocsátja szabadon. Buerens jul. 11- 
kén Teruelbe érkezett; Oraa e’ nap Barracasban, 
D. Carlos 18 zászlóallyal Nulesben, Forcadell négy 
zászlóallyal Val de Uróban állott, Espartero pedig 
Agredába érkezett.

A’ Gaceta jul. lökén e’ tudósításokat ír ja : Oraa 
generál jul. l lk é n  Jericából jelenté, hogy D. Car
los Valenciát balra hagyván, Liria felé fordult, 's 
alkalmasint Murciába szándékozik. Valencia gefe 
politicójának jul. 11 ki tudósítása szerint Cabrera 
seregének előcsapatjai egész Valenciáig nyomultak, 
de a' lakosok elszánvák az ellenállásra. Serrador 
fogvaküldeték Cantaviejába, mert Cabrera paran
csinak nem engedelmeskedett. Espartero jul. ü k é n  
iizené hogy már nem Calatayud, hanem a' főváros 
felé közeledik, magát Buerensel kapcsolatba teen
dő. Nuriez követ a’ cortes jul. l  lk i ülésében 3Ien- 
dizabal m at feleletre kiváná vonatni, azért hogy 
a' cortes engedelmc nélkül a' külföldi adósság ka
matjait ki nem fizette. Jul. lökén határozó a' cor
tes , hogy a' papi jószágok 1810 előtt el nem adat
hatnak.

A’ fentebbi telegraphi üzenet még azt is mond
ja ,  hogy Madridból jul. lóig terjednek a' tudósí
tások , a' főváros csendes volt, Pita Pizarro belső 
m inister, Acuna úr által váltatott-fel. Szembetűnő, 
hogy a' csatamezőről a' szokott postával jö tt madri
di levelek tudósításai is csak addig terjednek , mint 
a' Moniteur telegraphi üzenetei.

Limouxból jul. 21kéről je lentik , hogy Oraa 
iuí. ü k é n  Valenciába ment. Jul. lökén reggeli 9

órakor Venta de Poyo mellett Oraa előcsapatjai 
megütköztek D. Carlos utócsapatjával. A' lázadók 
las Cabrillas szorosain keresztül folytatták útjokat. 
A' csata egész estig tartott. Valenciába sok sebesült 
érkezett. — D. Carlos tehát nem szándékozik Mur
ciába, hanem a’ főváros felé nyomul, mert a’ ca- 
brillasi szoros az Útiéitól Madridba vivő ország
úton fekszik.

Az őrseregeknél még sem szűnt-meg a' fékte
lenség. Irunban jul. 16kán egy csapat katona nem 
akart a’ sánezokon dolgozni. Castro őrsége is fel
mondta az engedelmességet tisztjeinek.

Ar Moniteur következő telegraphi üzeneteket 
közli: Marseille jul. 21kén. Valenciából jul. lökén 
írja a' franczia consul, hogy a' praetendens három 
napig mulatott Valencia előtt, 's ezután a cabrüla- 
sokon keresztül Madrid felé fordult. Oraa general 
Cuartában egyesült Borsóval és Sanchezzel, ’s így 
9000 embere lévén, jul. löké reggelén 9 órakor 
Venta del Poyo mellett megtámadta a' lázadókat; a 
csata keményen folyt esteli 7 ó ráig , de még nem 
tudni eredményét. Szekerek 'stb. (Az éj által fél- 
beszakítatott; e’ szekereken sebesültek vitettek Va
lenciába, mint már említv e volt.) — Bayonne jul. 22- 
kén D. Carlos jul. 17d. Cuenca felé nyomult. Espar
tero e’ nap Molinóba v áratott. Saragossa v idékéről 
Hijarba gyülekeztek a' bandák. Jul. 20kán négy 
carlista zászlóally a' zubirii hadvonalra akart ütni, 
de Pamplonából 4000 ember meggátolta szándé
kát.

A' fentebbi tudósításokból kiviláglik, hogyE* 
Carlos, Valencia felé fordultával, csakOraát akar' 
ta Terűdből a' tengerparthoz csalni, 's őt ott hagy  
váll, ismét hirtelen Madridnak vette útját. Mos* 
már csak a' madridi csekély őrsereg van előtte? 
mert Espartero még csak jid. 17kén ért Molinóba > 
D. Carlos pedig már közel volt Cuencához. A' Cas* 
teliont ostromlott seregcsapatok is alkalmasint egye
sültek vele; mit ha Oraa, Borso és Sanchez meg- 
gátolhatának , D. Carlos igen szorult helyzetbejött 
volna.

A’ Moniteur illy hadi tudósításokat hoz; Mar
seille jul. 22kén. Valenciából jul. 1 Okáról érkezett 
lev elek szerint az Oraa és D. Carlos utócsapatja kö
zött történt csatának eredményét még nem tudták 
Valenciában, de a’ szárnyaló hírek nem igen ked
vezőnek mondják az alkotván) i ügyre nézve. — 
Bordeaux jul. 23kán. Oraa Chiva v idékén megver
te a' praetendenst, ki Cuenca felé vonul. A' cár- 
listák 2000 embert v esztettek. Jul. lödikán szöke
vények ’s foglyok érkeztek Valenciába. Van der 
Meer báró is győzedelmeskedett Prats des Llusa- 
nesnél, ’sa'Bergában elvesztett ágyúkat visszavet-
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te a’ megválasztott ellenségtől. — Jul. 24ken ismét 
e jelentések érkeztek Parisba: Bayonne juh 23kán. 
O rrn a k  Saragossában juj; 20kán kihirdetett tudó- 
síi ása szerint a’ csata még jul. 18kán is folyt. Te
rűéibe- 300 sebesült küldetett. Jul. 18kán Jauregui 
i> megtámadt Hernani mellett egy carlista zaszló- 
a'iiyat; ’s 100 embert levágott belőle. Marseille jul. 
2 1kén. A’ valenciai franczia consul jul. 16kán írja , 
hogy a’ csati kimeneteléről kedvezőleg szólnak a’ 
tudósítások. Kereskedő levelek szerint a’ carlisták 
vesztesége 2 —3000re niegyen. Két alavai csapat 
az alkotványi sereghez pártolt.

** *
KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK. Paris, jul. 

22kén. Á’ st. germaini v asút nem sokára megnyit- 
tatik; 17,900 metre már készen van, a’ még hát
ra levő láO metre 6—8 nap alatt elkészül. Elő
ször is a’ rendőri ispány tett rajta próbát három 
gőzgépellyel, ’s az egész vonalt megszemlélte. Az 
első gépely Rue de Londrestől Asnieres hidjaig 7 
perez alatt, a’ második innen a’ chatoni hídig 18 
perez alatt, a’ harmadik a’ chatoni hídtól a’ pccqi 
hídig 7 perez alatt futott-el. A’ gépelyek változtat
ták sebességüket, 's néha egy óra alatt 12 mért- 
földnél is tov ább haladtak.

Havre jul. 17kén. Tegnap ’s tegnapelőtt há
rom postahajó tudósításokat hozott Amerikából, 
de még nem kedvezőket. Szerintük a’ keres
kedési krisis ugyan már elmúlt, ’s a’ javulás ideje 
beállott. A’ meg nem bukott kereskedők szeren
csétlen társaikat igen segítették ’s még ma is segí
tik , hogy a’ súlyarányt visszaállíthassák, és ha az 
amerikai kereskedés ismét felemelkedik, azt csak 
saját erejének köszönheti. Anglia és kivált Fran- 
cziaország nagyon sietteték a’ krisis kiütését. Vala
mennyi amerikai kereskedő levél tele van szemre
hányásokkal a’ párisi és havrei kereskedők ellen. 
Ezt nehezen feledik-el az am erikaiak, sőt ha alkal
muk leend, a’ költsönt vissza fogják ad n i, ’s a’ 
régi bizodalom nem egy hamar álland helyre kö
zöttük. Maga a’ bank is vásárlott ’s fizetésül foga- 
dott-el árúkat, mellyek Európába fognak küldet
ni fizetés helyett; de e’ példa nem sok kereskedőt 
bír áru-küldésre. A’ gyári vidékekről is kedvezőb
bek a’ tudósítások, mindazáltal a’ pamut nem igen 
kél, ’s ára leszállott.

Genua jul. llk én . Szabad kikötőnkben a’kö
zelebbi hét alatt igen érezhető volt a’ kereskedés 
lassúsága, minek okát politikai eseteknek keli tu

lajdonítani, Nápolyban és Palcrmóban kiütvén a’ 
cholera, közlekedésünk egészen megszűnt e’ he
lyekkel, mell) ele kézmíveink lakhelyei valának; 
ide járul sardiniai király Ő Felségének a’ spanyol 
lobogó ellen közelebb kiadott parancsa, meily ál
tal egészen inegfosztatunk a’ cataloni nyeresé
ges kereskedéstől, Marseille és Livorno haszná
ra. Gabonát nem kaphatni; Sardinia némelly he
lyein bő aratást várnak, de más helyeken a’ 
köd és esső úgy megrontotta a’ vetést, hogy 
ez idén egy harmad résszel szőkébb lesz az aratás, 
mint tavaly volt, de ezt helyre üti a’ raktárakban 
levő búza mennyiség* mit a’ tulajdonosok, drága
ságtól félvén, nem mertek eladni.

Alexandria, jun. 27kén. A’ pamut árverését 
közelebb megtörténendőnek hiszik sokan, mert 
gyanításukszerint, pénzre v an szüksége a’ kormány
nak. De a’ basa azt nyilatkoztató, hogy áruját in
kább m egtartja, mint 8 talléron alól adja. Ä’ ezu- 
kor termesztést igen serken ti,’s a’ pamut termesz
tést 100 ezer csomóra szándékozik szorítani; de 
a’ jövő aratás még bővebb leszen az ideinél, mert 
a’vetés elébb tétetett, m inta’ kellemetlen tudósítá
sok e’czikkről megérkeztek volna. Európába tete
mes summa pénzek küldetnek. Az angol consul a’ 
nagyúrtól fermant kapott, meily a’ mokka-kávé
nak Aegyptusba vitelét megengedi.

Szerencsés ötlet vala Stuttgartban a’ posztó
vásár felállítása ’s idejének meghatározása. Ez idő 
tájban már ezelőtt is sok külföldi vásárló jö tt W ür- 
temberg jelesb gyáraiba, kik az olt készült közép
szerű posztók ’s flanellek jó minőségét ’s jutalmas 
árát ismerték. 1835 és 1836ban Bajorországból, 
Badenhől ’s távolabb országokból is számos keres
kedő látogatta-meg S tuttgarto t; a’ jövő (aug. 22 
’s*21diki) posz?óvásárra Schw eiz kereskedői közűi 
is többeket várhatni. 2. 3. 4 ftos középszerű posztó 
bőséggel fog találtatni az említett v ásáron.

Frankfurt polgárainak képviselősége f. e. apri- 
lisben javasló a’ senatusnak, hogy a’ kereskedési zava
rok elhárítására a’ burkusországi talléroknak és fran
czia üt francos talléroknak tarifája készítetnék; de a' 
senatus azt nyilatkoztató , hogy sein eg) ik sem má
sik nemű pénz tarifájába nem bocsátkozhatni; mert 
a’ burkus tallérok különböző értékűek, a’ franczia 
öt francosoknak Németországban soha sem volt tör
vényes folyások, az új tarifa még inkább nevelné 
a’ pénzzavart, ’s egyébiránt a’ Münchenben össze-

I gyűlt pénz congressustól összeegyeztetést remél
hetni.

Kiadja Kultsár A. —  Szerkezted G a lv á e sy . Zöldkertutcza (^i>I)lf»ad$er:(§5öffc) 4 9 8  sz. 
Nyomtatja T r a t t n e r -  K á r o l y i  Urak3 útezája  6 1 2  szám alatt.
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WA3SÍI 1 KtlFÖIDI TOÍOilTÁSlAIÍ,
’s mellék lapjaink1 még nehány teljes számú példányával a’ sietve előfizető Olvasóknak szolgál
hatunk. A' szerkesztőség.

IJjabb figyelmeztetés a’ Regélő-Honművész képei iránt.
Azon tisztelt honleányok és hazafiak, kik e1 folyóirathoz a" múltkori hirdetmény sze-- 

rint melléklendő magyarországi és rokon tartományi öltözetek képtárába haszonvehető képet 
beküldeni szívesek lesznek, e' folyóirat kiadójától számukra az egész említett gyűjtemény min
den képéből annyi példány fog ingyen küldetni fé l  tv alakban beeses pártfogásuk meghálálása 
fejében, mennyi képpel szíveskedtek ők a’ gyűjteményt elősegíteni. Ez okból kérettetik min
den t. beküldő, hogy a1 beküldés alkalmával teljes czimét és lakását e1 folyóirat kiadójával 
közleni méltóztassék. (2)

(I) Néhai B eregszászi Bál
nák 3 a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának s első nyelvtudósunk
nak következő' két nevezetes mun
kája :

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischcn Sprache mit den mór- 
genländischen, nebst einer Ent
wickelung der N a tu r, und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig  1796. 
(214 lap negyedrétben.) és

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre, 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 zöldkert ( Kohlba- 
clter) utczában 498. szám alatt. 
Az clsó'nek ára 1 forint 24 kr. az 
utóbbinak 1 forint pengő pénz
ben. (3)

(1) Mészárszék haszonbérlése..
Tettes Tolna vármegyében a’ mitgos báró Sina>

Első fcle*zte*dó, 1837..

György ur uradalma Simontornya mezővárosá
ban a1 mészárszék hozzá tartozó épületek
kel , több holdakból álló szántóföld , rét és le-' 
gelővel együtt, haszonbérbe sz. György naptól 
1837dik esztendőtől kezdve három egymásután 
következő évre február1 18dikán szokott reg
geli órákban, a1 tiszttartóság Canczelláriájában 
tartandó árverés utján kiadatni fog. — A1 ki
venni szándékozók a’ fenirí napra illendő bánat
pénzzel ellátva meghivattatnak. (3)

(3) Juhbélyeg, angol juhnyi- 
rő ollók ’s más egyébb vasszer 
készítmények jelentése- a zon 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 
m egrendelőknek, bármi nemű formában i í^  
gyorsan és jól elég tétetik azoknak meg készí
tése által. H a so n ló k é in  a ján lkozik , l ó - é s  
szarvasmarha-bélyegek készítése tekintetéből' 
is pontos szolgálatával. 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 juhnyirő ollók. Az alulirt egyszersm ind 
azt is kéntelen tisztelt vevójinek je len ten i, 
hogy miután neve alatt sok ái-mívek készítet
te k , saját készítményei jövendőben az ő tu
lajdon bélyegével lesznek megjegyezve. Költ 
P esten , Jánuarinsban 1837.

Heisz' Lórin e z , .
polgári vasszer-készíiő m este r, úri n teza ,.

báró Brüdern házban. - ( 3 ) ;
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(2) Tettes Heves vármegyében kebelezett 

privilegiált Gyöngyös városában Kassa felé vi
vő országúiban a’ vásár helyen egy nemesi Kú
ria , melly négy utczára terjed , ’s mind öszve 
kerttel együtt 1476 □  ölet tészen, és igy több
felé is felosztható , a’ rajta köbül mésszel épí
tett magasb házzal, melly ben 5 szoba, —- mel
lette más szinte jó materiálékból lévő épülettel 
mellyben 2 szoba, konyha, borház, egy istáló 
6 lóra, másik 4 tehénre, szekérszin 2 szekér
re ,  egy igen jó bort tartó 1000 akóra való pin- 
cze jó karban találtatnak, minden földes úri ju- 
sokkal örök áron eladó. — Kinek kedve lészen. 
megvenni, a’ többi feltételekről Gyöngyösön t. 
B urik  S igm ond , — Pesten t. K utsera L órincz  
Fiskális uraktól bővebb tudósítást vehet. (3)

(2) Haszonbérlet, e ’ folyó i837dik.
esztendei Martius hónapnak lső napján Rácz- 
Almáson ts ns Fejér vármegyében Budán alul 
7 órányira, a’ dunai halászat a’ többet Ígérőnek 
árverés utján haszonbérbe ki fog adatni. (3)

(2) Hirdetés. Pest vármegyében he
lyezett Pilis mezővárosában a’jövő szent György- 
naptól kezdve, hat egymásután következő év
re, az alább megnevezett haszonvételek, akár sza
bad kézből, akár a’ jövő Martius hónap1 llk é n  
reggeli 10 óra tájban mltgos gróf Beleznai Be- 
leznay János urnák Pesten a‘ zöldkert utczában 
488dik szám alatt lévő házában tartandó árve
rés utján fognak haszonbérbe adatni, ugymint: 

lször Négyszer évenként tartandó orszá
gos vásári jövedelem..

2szor Mészárszék hozzá tartozó alkalmas 
épülettel, melly áll három szobából ’s pinczé- 
b ő l, 10 darab marhára való istállóból , ’s egy 
vágó liidból, ezen kívül tartozik ezen mészár
széki jövedelemhez 30 hóid szántó föld, és négy 
kasza alja rét.

3szor Nagy vendégfogadó szabad bor- ’s 
pálinka-mérési jussal. — Ezen épületben talál-

tátik 10 szoba, konyha, 24 lóra istálló, e g y  
nagy pajta a’ beszállók számára, mintegy 150 
lóra való készülettel ellátva. Egyébbiránt ehez 
tartozik még félesztendei borraérési jus a’ város 
korcsmájában, valamint szinte a’ határszélen 
az országutban egy korcsma, melly áll 4 szobá
ból , egy konyha ’s kam arából, egy színből ’s 
istállóból, mellyben mintegy GO ló elfér. Ehez 
tartozik még 30 hóid legelő, fél telek szántó 
föld ’s 3 kaszás rét.

4szer Kalmár bolt hozzá tartozó lakással, 
melly áll két szobából ’s konyhából, ’s ehez 
tartozik a’ sóárulás jusa is.

A’ kibérleni szándékozók jelentsék mago
kat a’ fentirt napon és helyen , vagy ha kéz. 
alatt akarnák kivenni, más időben is a1 fent 
tisztelt Gróf urnák említett pesti házában lakó 
megbízottjánál, 10^0 pengő forint kánatbér le
tétele mellett. Költ Pesten, febr. lsőjén 1837.

(3)

Pesther und Ofner W egweiser.
Kalender für das Gemein-Jahr 1837. Bearbei
tet und herausgegeben von A. B la sk o v its , G. 
G Advocat. Zweiter Jahrgang. Pesth, gedruckt 
mit Jos. Beimel’schen Schriften* 4to. — A’ test
vér két fővárosban kebelezett dicasterium okat, 
törvényszékeket, városi tisztségeket ’s hivata
lokat, mindenféle intézeteket, kereskedőket, 
művészeteket ’s nevezetesebb mesterembereket 
pontosan adja-elő ezen kalendáriom, melly köz
hasznúsága miatt méltán ajánltatható, ’s minden 
Pesties vidéki nevezetesb könyvárosoknál meg
szerezhető 30 kr. p. p . Pesten pedig a’ Szerző
nél Zöldkert útezában 505. sz. a. (3 )

Pénzfolyam at: Becs, jan. 31 kén: 5 petes stafuskötelez. 
1()4^; 4 petes 9 9 | ; 3 pcfes 7 5 / , ;  lS34diki status 
köles. 583/T ; petes Becs városi bankóköt. 66; 
bankrészvény 1364.

D unuvizdllás: febr. 2kán: 6' 1« (V" — 3kán: 5' 11« 
3'« — 4kén: 5' 7" 9"'

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 iacz in  p o z so n y i  mérője váltó  g a r a sb an.
J a n . 1837. buz,a f k e t s z e . I r n z f a rp a  1 z a b  1 k u k i i r .  k ö le s l J a n .  1837. i b ú z a  k é t s z e .  | rozn  | á rp a } * z a b  k u k u r . | k ö le s
49en L n g b v á r | 8 0 -78  | 7 6 -7 J j 4 4 -4 0 | 5 0 -46  | 3 2 -3 0  | 6 4 -6 0  — I 5 é n  U n g b -v á r . | 8 2 -7 6  | 7 4 -70  | 4 6 -4 2  j 46-42 ( 3 4 -3 0  ( 7 0 -6 6 10020a n .V rad | 90 | 68 | 64 1 60 55 | »0 | _ 2 6 án  M o so n y  (105-72  1 «0 54 52-47  ( 4 6 -4 0 4 0 -3 2  | 9 2 -7 8 _
2 lé n fs k o le z | 9 5 -9 0  | 7 5-70 55-52  | 5 0 -3«  | 3 0 - 2 5  | 8 0 -72  .205 -200 7 é n  U j - B e c je  j 9 5 -8 0  i 75 | — 50 5 0 -4 5  | 75 -
2 U n P é c s | 8 0 -7 0  | 55 | 50 -  1 40 74 _ ^ S á n N .B e e s k e r e k | 9 0 -75  | 65-55  | — | 50 4 2 -4 0  | 70 j —
2 U « l l e b r e c i m |1 1 0 -1 0 0 | 85-80 70-65 60-J-57 j *5.-42 | 85-SO | l a O - l a o ^ P e í t . f e b r .  3 á n . |  S 6  j  —  j  5 3 -52  | 56 | 3 8 -3 6  j 88 80 J — 7

Budai loüeria:.febr..lsőjén: 33. 68. 29. 24. 12. 
K a ssa i lőttem : jan. 25kán:„35. 52. 2. .18. 63,„
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T U D Ó S Í T Á S O K .
12. szám. P e s t e n  szervián M isasszony hó' 9kén 1&3T.
Magyarország és Erdély (kinevezések; komáromi hajóbiztosító társaság; erdélyi hír; adakozások a’ vakok’ irtézetére; tudományi) 5 
gyűjtemény 5d. és fid. kötetei ; angol kisasszonyok’ nevelő intézete; kamarai híradás; ’.sat.j Ausztria. Nagybrííánnia (tendelet az ndv 
gyász felől; követválasztások; léghajózási szerencsétlenség; ’sat.J Francziaország í Donnadieii generál megitéltetik ; júliusi ünnep; ’satJ 
Schweiz (Bonaparte Lajos visszatér Európába.J Németország. .Olaszország ínyxtgtalaníló hitek Fulermohól; ’sat.j Oroszország, 'l’iirökor* 
szág (a’ sultán hazatértének ünnepe; ’sat.j Spanyolország (tudósítások a’ jnl. 15.!. ütközetről; D. Carlos visszavonul IMadrid felé kezdett

utjából; ’sat.j Kereskedési hírek.

MAGYARORSZAG és ÉRDÉLY.
0 cs. ’s apóst. kir. Felsége jun. 24d. legfelsőbb 

határozatában főtiszt. Koporcsich Mihály plebánus 
urat a’ diakovári székes káptalanlioz kanonokká 
nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. k. Felsége f. e. július’ 24dikén költ Icg- 
fensőbb határozatánál fogva gróf Zichy József és 
gr. P álífy  Konstant, kebelbéli fogalmazó-gya
kornokokat a’ főméit, m. k. udv. Kanczelláriánál, 
ugyanott tiszteletbeli fogalmazókká méltóztatott 
kinevezni.

Ő cs. ’s apóst. k. Felsége f. e. julius’ 26káról 
költ legfensőbb határozata által a’ főméitóságú ér
dél) i udv. Kanczelláriánál megürült udvari valósá
gos titoknokságra May Fridiiket, ugyanazon fő- 
törvényszék'' számfeletti udvari titoknokát, mél
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

A.’ nagy m. m. k. Helytartó-tanács f. e. julius’ 
2 >diki ülésében Futásfalvai Lukács Istvánnak ti- 
toknokká lett kinevezése’ következtében, Kajda- 
csy Ferencz fizetéses fogalmazó-gyakornokot való
ságos fogalmazóvá nevezte, s ennek előléptetése 
által a’ megürült fizetéses fogalmazó-gyakornoki 
helyet Strada Rudolfnak, mint a’jegyzőköny vi hi
vatal’ gy akornokának adá, eddigi hasznos szolgá
latokat ’s ügy ességüket méltó tekintetbe vévén.

A1 nagyin, m. k. udv. Kamara a’ temesi k. 
kamarai igazgatásnál ideiglen állított 3dik számve
tői tisztségre a’ kam számvevő hivatal’ fizetéses 
gyakornokát Rachovitz Károlyt nevezte. — Mayer 
Péter lugosi kam. számtartó jun. Ildiken meghalt.

A’ nagymélt. érd. k. udv. Kanczelláriánál, Rácz 
Péter írnoknak Szamos-öjvár’ felügyelnökévé , és 
Lange Péter írnoknak Brassó városa’ tanácsnoká
vá lett kineveztetése által megürült irnoki helyre, 
Zilahi Laskai Károly’ és N. Ernyci Kelemen Lajos 
járnlnokok tétettek; f. e. julius’ 26kánpedig Bergay 
Lajos fogalmazó-és Bajcsy Lajos irnoki gyakorno
kok járnJnokokká neveztettek.

Estei Ferdinánd Ő kir. Fensége NSzebenből 
Bécsbe utazta közben f. aug. 4dikén érkezett Bu
dára , más nap pedig útját Bécs felé folytatá.

Második ^élesztendő.

Szebenből jul. 28. írják, hogy a’ verestoro
nyi veszteglő (Contumacia) és Szeben között, egy 
hegynek leomlása miatt az út egészen járhatatlan 
állapotba tétetett ’s a’ közösülés megszűnt, a’ vesz
teglőbelieknek hajókkal visznek eledelt az Ólton.

A’ Rév-Komáromi szab. hajózás biztosító tár
saság részéről a’ bátorságosítók kényelme tekinte
téből közzé tétetik, bog) részint szaporodván, ré
szint változván ügy visel őségéi, azok jelenleg kö
vetkezők: u. m. Pesten fűszerárus Amtmann Fér. 
úr; Baján szerárus Fazekas Ferencz; Bezdány- 
ban városi jegyző Kovács József úr; Újvidéken 
fűszerárus Thill Antal úr; Szegeden fűszerárui 
Aigner Jakab úr és fia; Becsén vasárus Seybold 
Ignácz úr; Temesvárott vasárus Feídinger és Hal- 
bauer társ urak. Melly helyeken, valamint Rév- 
Komáromban az igazgatóságnál biztosítások a’ leg- 
illendőbb díjért és feltételek alatt elfogadtatnak. 
Közli az Igazgatóság.

A’ komáromi álló hajóhidhoz, melly jövő mar- 
íiusban bizonyosan elkészülend, már 7 hajó meg
érkezett Passanból; egy pár hónap alatt a’ többi 
27 is itt leénd.

Selmeczen jul. llkén a’ hallhatatlan Mozart
nak Salzburgban állítandó emlék’ javára egy mű
kedvelő társaság által adott hangverseny 200 frtal 
gyümölcsözött.

A’ pesti angol kisasszonyok’ nevelő intézeté
ben f. aug. 8d. és 9dikén tartattak a’ nyilvános pró- 
batéteek. Ez intézet folyvást érdemesíti magát azon 
figyelemre, mellyel iránta a’ gondos szülék régtől 
fogva viseltetnek.

0 Becséről. Örömmel szemléljük a’ lefolyt 
oskolai év* végével lassanként megmagyarosodott 
’s most már nemzeti nyelvünket lebegő nevendé- 
keink’ szelíd erkölcs, ’s hasznos isméretbeli elő- 
mentöket. Köszönet azért helybeli plébános tiszt. 
Wagner Tóbiás oskolai igazgató úrnak; köszönet 
a’ fáradatlan buzgalma tanítónak is!

A’ folyó évi Tudományos Gyűjteményből e 
napokban egyszerre két kötetet kaptunk ; az Vd 
kötet foglalatja: I. Értekezések. 1) Kállay Fc 
rencz. Könyvbirálati szabályok, vagyis értekező:



a recensiök’ természetéről. 2) Edvi Illés Pál. A’ 
mai Jeruzsálemnek és körületének leírása. 3) Gyu- 
rikovics György. Pázmán Péter kardinál ’s eszter
gomi érsek’ élete leírásához való pótlás. 4) Kiss 
József. A’ közbátorság. 5) Ugyanaz. A’ holt ten
ger. 6) líoléczy Mihály. Karinthiában a’ magyarok 
Althofennél és Bleiburgnál. 6) Vizer István. Koz
mológiai eszmélkedés. 8) * * * A’ hangászat vi- 
szonjáról a’ többi szép művészetekhez. 9) II. M. 
magyar történeti kalászok. II. L i t e r a t  u ra . A) 
Hazai Litoratura. Könyvesmértetés. Jelentés a’ 
philosophiai pályamunkákról. 1836ból. Irta Kállay 
Ferencz, a’ in. t. társ. rendes tagja. B) Külföldi 
Litcratura. Könyvesmértetés. England im Jahre 
1835. Von Friedrich von Baumer. Zwei Theile. 
(Koszorú az 1837dik észt. V-dik kötethez egy ív.)

Yld. kötet foglalatja pedig következő: I. 
É r te k e z é s e k . 1) Szilágyi János, hadházi reform, 
prédikátor : Az öszvetett mássalhangzók természe
ti eredetéről. 2) L. I. Földünk éghajlatinak némelly 
változásiról. 3) Podhradezky József. Hajdan; még 
Szent Koronánk Pozsonyban őriztetett, zárainak 
kulcsaira az oda való várnagy vigyázott. 4) F . I. 
A’ jó gazda szükséges tulajdoniról, ’s kimívelteté- 
séről (Thacr-Gazdasági munkájából.) 5) Fejér 
György. Kánt Immánuelnek, ’s Kritikájának es- 
mértetése. II. L i te  r a t  ura. A) Hazai Literatura. 
Könyvesmértetés. Bírálatok. A’ philosophiai pálya
munkákról. Irta Kállay Ferencz a’ m. t. társ. ren
des tagja. Hetényi János’ feleletje illy jelszóval: 
altjd'Bvetv xac 7TciQQtiöat,so&ca, B) Külföldi Litera- 
tnra. Könyvesmértetés. Historie de Sainte Elisa- 
bethe deH ongrie, Duchesse de Thuringe (1207— 
1231) par le Comte Montalambert, Pair de Fran
ce. Paris, 1836. CXV és 437. 1. n. Srétben. I I —g. 
(Koszorú az 1837dik észt. VI-dik kötethez egy ív.)

A’ pesti vakok intézete adakozóinak névsze- 
rént való leírása folyó 1837dik esztendei, ja- 
nuárius holnap lső napjától, junius holnap utolsó 
napjáig: Petrovics M ária, született Adamovics 
asszony végrendelése által 4 f r .; egy nevezetlen 
maradni kívánó asszonyság 40 fo r.; tisztelendő 
Nagy György czeglédi plébános 8 fr.; tek. nemes 
Sopron vmegye 102 fr. 37 k r .; néhai Bodnár Já
nos Bodokő-Várallyai plebánus úr vég rendelése 
által 2 f .; tek. ns Yerőcze vmegye 36 for. 8 k r .; 
néhai Spannrafft András Rábakereszturi tisztelen
dő plebánus úr hátrahagyott vagyonából 4 forint.; 
Steiniczer Farkas aradi zsidó 10 fr.; Rebel József 
vég rendelése által 4 f r .; özvegy Schvabeck The
resia asszony végrendelése által 4 f r . ; Hallbauer 
testvérek 8 f r .; tek. ns Hont vmegye 330 f r .8 k r.; 
néhai Temerini gróf Szécsen Mantellini kisasszony 
végrendelése által 80 fr.; Vieuxtemps úr 137 for.

-  c
52 kr.; néhai Vilkay Pál hradeki plebánus úr hátra 
hagyott vagyonából 2 fr.; néhai Stoja András har 
nusfalvi tisztelendő plebánus úr hátrahagyott va
gyonából 2 f r . ; néhai Pucsek Máté oszadi tiszte
lendő plebánus úr hátrahagyott vagyonából 2 for.; 
tek. ns Hont vmegye 2 fr. 40 k r .; t. ns Zala vine- 
gye 210 f r .; báró Bánffy Pál úr ő mltga 2 for.; 
Topics Ferencz végrendelése által 1 for. 51 k r . ; 
néhai Schvarcz Anna asszony végrendelése állal 
4 fr. 48 kr.; Röth Leopold budai aranyműves 2 
f r . ; özvegy Mayer Anna kegyes ajánlása Budárul 
2 fr.; Alsó-Magyarország egy nevezetlen mezővá
rosa 12 f r . ; Pollák Markus 8 for.; néhai Majláth 
György personális őmltgának elmaradott özvegye, 
született Szlávy Mária ő mltga vég rendelése által 
400 for.; néhai Bokros János bozoki tisztelendő 
plebánus úr végrendelése által 2 f r .; Frim ont Jo
hanna báróné 50 f . ; Manuilovics Maximus temes
vári görög nem egyesült püspök ő mlga 123 for.; 
59 k r .; a’ pécsi püspöki megyei több meghalálozott 
tisztelendő plebánus urak vég rendelései által 78 f . ; 
néhai Nikolics Anna asszony végrendelése által 
Temesv árról 5 f r .; a’ pesti halász czéh k. ajánlása, 
melly a’ városi erdőben viza fogás alkalmávali ada
kozások által bejött 3 fr. 20 k r.; néhai Agodi Kiss 
Péter tisztelendő plebánus úr végrendelése által 6 
fr.; egy nevezetlen maradni kivánó pesti polgár
K. J. 100 f r . ; t. Batta Mihály táblai ügyvéd úr k. 
ajánlása által dicsőségesen uralkodó Fejedelmünk 
neve napján 1 aranyat; Vlassics N. úr 10 fo r.í 
Veszély Gáspár vég rendelése által 48 k r.; a’ pesti 
arany és ezüst műves czéh 4 fr .; Vlassics N. úr 5 
fr .; Engert Gáspár végrendelése által 5 f.; Krecz 
Ferencz vég rendelése által 48 kr. pengőben. Költ 
Pesten, junius hó’ 30dik napján 1837.

Grozdich Im re, a’ n. m. Helytartóság’ szám
vevő-hivatalánál volt ingrossista f. e. július’ 22kén 
meghalálozott.

F e ls z ó l l í tá s  a’ h a n g á sz o k h o z . — Azon 
hangmúvész u rak , kik a’ pesti magyar színházi 
hangászkarnak tagjaiv á lenni szándékoznak, ne 
terheltessenek ez iránt értekezni Róthkrepf Gábor 
ú rra l, a’ Regélő-Hon művész magyar folyókat ki
adójával (Pesten, halpiaczon alul, a’ Duna mellett 
114. sz. a. Kropf-ház, 1-ső emeletében) reggel 
7— 8, délután 2—3 óra között.

A U S Z T R I A .
Császárné O Felségének himlőbetegsége na

ponként szelidebbűl ’s folyó aug. 3dikán már a’ lo- 
hámlás részint elkezdődött. —  Lajos cs. kir. fölig 
aug. 2dikán Ischlbe érkezett; ugyanide jö ttek  jul. 
29d. özvegy bajor királyné ő  Felsége; juh 28d. 
özvegy badeni nagyhgné Ő F e n s é g e ,  k é t leánya-
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nak, t. i. Vasa hg hitvesének és Maria hgasszony- 
nak kikeletében.

N A G Y  BRFP A N N1A.
A' Gazette rendeletet közöl, miként az udva

ri gyász aug. 3 's 24kén változtatni, sept. Ild ikén  
pedig egészen meg fog szűnni. A’ királyné aug. 
lOkén Windsorba szándékozik költözni.

Bristolban jul. 19kén mintegy 20 ezer ember 
jelenlétében bocsátatott tengerre egy 400 lóerejü 
gőzhajó, melly Bristol és tíj-york között fog járni.

Az igen fontos választás a’ londoni cityben a’ 
reformerek részére ütött-ki. Jul. 24kén délutáni 4 
órakor végződött a’ poll, ’s Wood, G rote, Craw
ford és Pattison urak nyertek legtöbb szavazatot, 
’s e’ szerint Palmer úr (tory) elmellőztetett. South- 
warkban is Humphery és Harvey radicalis tagok 
újra elválasztattak ;„ Richards (tory) mellett csak 
840en szavaztak. Tower Hamletsben Dr. Lushing- 
ton és Clay (radicalisok) oppositio nélkül választat- 
tak-meg. Marylebonc részéről sir S. Whalley (radi
calis) , sir W. H orne, Y oung, B. Hall és Teignmouth
1. neveztettek jeleitekké. Kézfelemeléskor Whalley 
és B. Hall mellett volt a’ többség; más nap
ra poll kívántatott. Lambeth és Finsbury kerületek
ben is kedvezők a’reformügy kinézetei. Az elsőben 
Tennyson d’ Eyncourt ügyvéd és B. Hawes uu. vá
gyakoznak követségre; versenytársuk Baldwin úr, 
a’ Standard tory hírlap tulajdonosa; a’ második
ban Slingsby Duncombe és Wakley sebész, a’ Lan- 
cPt kiadója. Tory ellenfelök, Perceval ú r , jul. 24- 
ke reggelén barátaival kocsin ’s muzsika karral ment 
a’ választók gyűlhelyére, de ott illy gúnyos kiál
tásokkal fogadtaték: „Mint érzi magát barátod, a’ 
hannoverai király? Mit csinál érdemes famíliád 
nyugpénze ? 5300 ft. stg. szép zsebpénz! ’s e’ vá
lasztáskor ugyancsak hasznát vetted.“ A’ reformje
leiteket ellenben zajos taps fogadá. Blanchard ú r, 
Perceval urat ajánlani akarván, olly lárma kere
kedett, hogy maga Wakley úr is csendességre kér
te a’ választókat, kik Blanchard tír beszédét kika- 
czagták. Ezután Dumcombe, majd Wakley uu. 
EBÓlaltak-meg, ’s beszédüket tetszés jelei kísérték. 
Wakley úr többek között így nyilatkozék: „Nem 
szeretem ugyan a’ személyességeket, mégis előa
dom magányos életem történetét. Ezelőtt húsz év
vel jöttem Londonba, földművelő fija, a’ nép kő
éül való vagyok; a’ nép emelt-fel engem, ’s kül
dött a’ követek házába. Közitekbe lépett Perceval 
ú r ,  ’s nevével kérkedik. Attyának charakteréről 
esak annyit mondok, hogy ő Pitt fogadott gyer
m eke, ’s Castlereagh meghitt társa volt (piszegés.) 
Mi a’ fiját, a’ népnek ez ellenségét illeti, ő gyer
mekségétől fogva tory kormányi péppel tápláltatott 
(kaczaj.) 0  egy hivatalban ülőnek ’s statusélődinek

a’ fija ; sőt maga is hivatalban ülő ! és statusélődi. 
(piszegés.) A’ Times és Herald hazudtak abban, 
hogy én a’ monarchiát felforgatni akarnám. Én a’ 
monarchiát a’ népjogok legerősb védelmének tar
tom. A’ lordok házát sem akarom felforgatni, 
hanem csak nép házává változtatni.“ ' Perceval úr 
teljességgel nem juthatott szóhoz; jul. 2őkére poll 
határoztatott. — Westminsterben is heves leend a’ 
választás, mert sir F r. Burdett barátai sir Mur- 
rayt pártolják. Evans ezredesnek sokat ártott Spa
nyolországban volt szerencséden szerepe. Közelebb 
is a’ szabadelmü választók egyik g) ülésében, midőn 
Evans ezredes tagadná, hogy seregében valakit 
megkorbácsoltatott volna, előlépett egy rongyos 
em ber, ’s állitá, hogy ő is kapott ott korbácso
kat ; szerencsére jelem olt azon zászlóaliy kapitánya 
is , melly ben az ember állítólag szolgált, ’s megha- 
zudtolá őt. Queen-Square rendőri hivatalára július 
22kén egy szegénye ember viteték, ki az utczákon 
egy nagy táblát hordozott, mellyen Evans volt le
rajzolva , miként írun (I ru n , azaz szaladok tőle) 
gróf czímzetteí Spanyolországból visszatért. A’ kép 
alatt botránkoztató versek állottak. A’ M. Chronicle 
szerint a’ hannoverai király királyilag adakozott 
Westminster választási költségeire. — Jul. 22keig 
e’ hely eken történt-meg a’ választás: Exeterben el
választatott: E. Divett (radicalis), sir W. Webb 
Follet to ry ; Midhurstban, W. S. Poyntz refor
m er; Reigateban Eastnor viscount to ry ; Wor- 
cesterben II. H. Davies reformer (a’ visszalépett 
Robinson helyére); J. Bailey tory. — Sir Fr. 
Burdett Nord-Yiits választójinak irá , hogy  ̂ meg 
fog közöttük jelenni, mihelyt orvosa megengedi az 
utazást (mert nem rég kocsijával felfordult.) Az 
Atlas szerint van 736 parlamenti jelelt, kik között 
369 szabadclmü 367 tory.

A’ National Londonból jul. 21kéről vett leve
le szerint, a’ régen várt ministej i összeegj ezés végre 
csakugyan létesült. Először is a’ tory k  tettek lépést 
a’ whigekhez közeledésben, hogyr a’ mind két rész
nek veszélyes demokratiát Jegy őzzék. Melbourne 1. 
’s a’ neki tetsző ministerek megtart ják hivatalukat. 
A’ conservativek részéről csak Wellington hg. és 
Peel belépése k ívántatik , kik aztán a’ túlságos to- 
ryk és radicalisok ellen egyenlő buzgalommal vív
nának. A’ ministerium felhagy O’ Connell barátsá
gával ; de hogyr az ő ellenzését meggátol ja , a’ ha
tósági és tized-kérdést elrendeli, a’ dissentereket fé
lig megnyugtatja, ’s az egy házi kérdést egy ezés ál
tal elintézi. Spany olországra nézve a’ szárazi hatal
maknak congressus ajánltatik, hol Durham 1. leend 
követ, ’s D. Carlos és a’ királyné igényiéi békebi- 
rák által vizsgáltatnak-meg. Ezen congressus Ítéle
tét elfoglalási sereg gyámolítandná , mellyet Anglia,
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Francziaország, Ausztria, Portugal, Belgium és 
Sardinia fognának illető részekben kiállítani. Orosz
ország ebben megegyezik olly feltétellel, ha neki 
keleteu fontos engedményeket ad Anglia és Fran
cziaország. A’ National úgy közli e’ tervet, mint 
a’ mellyel komolyan foglalatoskodnak a’ londoni sta
tusférfiak; azonban kérdés, az egész terv nem a’ 
levelező (Armand Marrast) termékeny képzelő ere
jéből vette-e eredetét.

London, Marylebone kerületében jul. 25kén 
Hall és Whalley (reformerek) választattak, szavazat 
többséggel, követekké , Teignmouth tory és H or
né ’s Toung reformerek kimaradtak; Finsbury- 
ban Waldey és Duncombe (reformerek) ; Percival 
tory megbukott; Lambethben Hawes és Tennyson 
d’ Eyncourt (reform erek), Baldwin tory itt is 
megbukott — Westminsterben is jul. 25ke volt a’ 
jeleltek kinevezésének napja. Sir George Murray 
lépett először a’ szószékre, hol darab ideig esső 
ként szállott rá a’ polyos tojás, káposztatorzsa ’sat. 
a’ pártok pedig czivakodtak, verekedtek. 1 óra
kor kezdődött a’ kinevezés, de az ajánlók szavát 
lehetlen volt hallani az iszonyú lármától. Végre 
felállott Evans ezredes, ’s pártjától zajos kiáltás
sal , tapsokkal, kalap ’s kendő lebegtetéssel fogad
ta to tt, ámbár a’ toryk csoportjából nehány kő ő 
rá is röpült. A’ toryk állítását, miként a’ britt 
segédseregnél a’ korbácsolást gyakoroltatta volna, 
itt ismét hazug .rágalomnak nyiíatkoztatá. Politi
kai hitvallásának főpontjai ezek valának: A’ sza
badelvű rendszabályokat, ’s O Felsége mostani 
kormányát, midőn jó törvényeket javasland, gyá- 
molítani fogja; az egyházi adót ’s nem érdemlett 
nyugpénzeket ellenzi; a’ polgári jogokat vallásbeli 
különbségért csonkítani nem engedi; a’ hosszú par
lamentnek ellene van; a’ reformbilinek azon czik- 
kelyét, melly az adó lefizetésének bebizonyítását 
rendeli, és a’ szegénységi törvénynek terhelő ha
tározatait eltöröltetni, az egyházi jószágok igaz
gatósát reformáltatni, mindenek felett írlandak 
igazságot szolgáltatni kíván. Portugal és Spanyol- 
ország királynéjit védelmezte , ’s Anglia királyné
ját parlamenti szavazatával, vagy ha a’ szükség kí
vánja , kar jával is védelmézni fogja (dörgő tetszés.) 
Végül iuté a’ választókat, fontoinák-meg jó l , a’ 
királynét ’s szabadelvű in mistereit akarják-e gyá- 
molítani, vagy a Cumberland - torypárt mérges 
uralkodását magokra vonni. Utána Leader úr ál- 
lott-fel, ’s erre a’ pártok között valódi csata ke
letkezett, ’s a’ rendőrségnek kellett közbe lépni. 
Hitvallását, mennyire a’ lármától lehetett, előad
ván , a gyülekezetét ellenfelének (Murraynak) 
gái tfeletien kihallgatására kérte. Murray úrnak egy 
szava sem volt érthető a’ nem tetszés szakadatlan

je le i m iatt. K ézfelem eléskor csaknem  az egész gyü 
lekezet Evans és Leader m ellett nyujtá-fel k e z é t ; 
M urray részén alig vo lt eg y n éh á n y ; de a’ többség  
m ajd szavazat-szám ításkor válik-el.

Westminsterben csakugyan a’ reformpárt részé
re ütöttki a fontos választás. Jul. 26. délutáni 4 óra
kor végződött a 'p o ll ; Leader 3813, Evans 3740, 
Murray csak 2619 szózatot nyert, ’s kimaradt. A’fő
város képviselőji tehát ismét reformerek m ind ; 
hanem a Standard szerint Palmer úr megperleni 
készül Grote ur választását, mint törvénytelent Ed
dig egész Angliában 104 reformer és 80 conserva
tive választatott Birmingham eddigi két radicaiis 
követét, Boston ’s Buckingham egy radicalist és 
egy to iy t, Hűli ’s Liverpool két conservative!;, 
Stroud két reformert (Seropet és J. ilusscllt, kit 
a választók keményen zaklattak a’ szegénységi tör
vén} é r t) , Windsor két reform ert, Tamworth két 
conserv ati vet (sir 11. Peelt és A’ Court kapitányt) 
választott A szabadelv űek részéről Tamvvorthban 
Townshend kapitány lépett-fel, s nem csekély szó
zatot nyert. Bathban Roebuck túlságos radicaiis 
megbukott, ’s itt a’ m inist'íium  két szózatot vesz- 
tett-el. Roebuck úrnak leginkább az volt ártalmára, 
hogy múlt üléskor a’ vasárnap szentségét kétségbe 
hozá. Arundelben Dudley Stuart 1. helyett Fitzaíau
1. szinte ref orm er, Aó oodstockban reformer válasz
tatott. Több \álasztások alkalmával zavargások tör
téntek; nevezetesen Liverpoolban a’ pórnép bever
te a’ conserv ativek ablakait, a’ to r)k  válaszióji biz
tosságának szobáját lerontotta, ’s a’ mayor kéntelen 
volt a’ lázadási törvén}! kihirdetni. Skócziából még 
csak Leith választása van tudva, hol J. a . Murray, 
Skóczia lord-ügyvéde választatott-cl. Dublinban 
kedvezők a' kinézetek 0 ’ Connellre ’s szabadelvű 
társaira nézve.

Greenwichben jul. 25kén a’ szabadelmüek ré
széről Napier admiral és E. G. Barnard , a’ con
serv ati vek részéről AVilliam Attwood ajánl faltak. 
A’ két utolsó beszédét nem lehetett hallani. Napier 
admirál a’ D. Miguel hajóseregétől elv ett lobogóra 
m utatva, melly egy közel vendéglő ablakából len- 
gett-le, így szólt: „Egyszer már győzedelmesked
tem a’ népelnyomás barátjain; holnap ismét dicső 
győzedehnet reméllek. Igyekezni fogok a’ szegény
ségi törv ény javításán. A’ titkos szavazásnak én is 
barátja v agyok. Mit fog Attwood úr cselekedni sze
rencsétlen irlandi rokonink sorsának jav ításáért? 
fog-e szav azni a’ hatósági reform mellett ? Ha a’ 
toryk ismét hatalomhoz jutnának, mi lenne az ir- 
landi, s angol szabadságból? Mi lenne Portugál és 
Spanyolország szabadágából? Mi lenne az égési 
világ szabad ságából ? KüMöcök-e toryk parlament
be (nem) barátját azon korm ánynak, melly Man-
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chesterben a’ népre lövöldöztetett í í( (nem , nem !) 
Kéz felemeléskor még is Barnard és Attwood uu. 
részén volt a' többség. Napier admiral pollt kívánt.— 
Jul. 27kig 141 reformer és 112 tory van elv álasztva, 
közöttük E. L. Bulvver radicalis, és Sibthorp ezre
des tory. Bristolnak mind a' két követe tory volt, 
most sir Vyvyans helyett F. H. Berkeley reform er, 
Readingban is Ch. Russell tory helyett C. F. Pal
mer reformer választaték.

Green uu. jul. 24kén Vauxhall-gardensből is
mét léghajózási utat tettek, 's ez alkalommal 
Cocking úr esernyőben bocsátkozott volna le , mire 
Garnerin úr ó ta , ezelőtt 30 évvel, senki se me
részlett vetemedni, ’s most is szerencsétlen kime
netele Jön a’ próbatételnek. Az esernyő, elmetszet
vén a’ hajótól, legnagyobb sebességgel szált lefelé, 
a’ kosár leszakadt, mellyben a' szerencsétlen ü lt, 
’s nehány száz lábnyi magasságról földre esett. Lee 
vidékén összezúzvataláltatott-meg a’ szántó földön. 
Green uu. szerencsésen végzek uíjókat, ’s ők , mint 
állítják, Cocking urat ig) ekeztek szándékáról le
verni , mások állítása szerint pofiig ők metszették- 
cl a’ kötelet, mellyel az esernyő a’ léghajóhoz köt- 
teték.

F R A N  CZTAORSZÁG.
A’ ministerium legkevésbé sem zavarodik-meg 

a’ felszólalásokon; rendületlen zaklatja a’ legitimis
tákat. Donnadieu generál és a" Quotidienne ügye 
jul. 24kén forgott-íen az esküitek előtt, Gcnoude 
és Berryer uu. nyomozó bíróság előtt állottak, ’s 
Auteuilben is Nettement ú r, Berry hgné mcmóirei- 
nak kiadója, megmotoztatok. Genoude úr , a’ Ga
zette szerint, azzal vádoltaték, hogy Berryer és 
Walsh urakkal, Berry lignét és íiját visszahozni, 
polgárháborút támasztani ’s a’ fenálló kormányt le
rontani akarta. E ’ v ád Genoude úrnak Berry hgné- 
hcz Walsh úr által küldött köszönő levelén, és Ber- 
ryer úrnak Walsh úrhoz írt levelén alapítaték. Mi
dőn Genoude úr a’ kihallgatási jegyzőkönyvet alá
írta , Berryer úr éppen akkor érkezett-mega’ Quo
tidienne védelmezéséből , melly Donnadieu „de la 
vieille Europe, des peoples et des rois de notre 
époque“ czímü iratának kivonatjában igen csípős 
észrevételeket tőn Bugeaud szerződéséről, ’s azt 
gyalázatnak áliííá. Minthogy a’ fővádlott is jelen 
v o lt, a’ statusügyvéd felhagyott a’ hírlap elleni 
perrel; de Donnadieu generált a’ jury  vétkesnek 
találta a’ király személyének megsértésében , kor
mányzási jogainak megtámadásában, és gyűlölség- 
re ingerlésben , ’s a’ törvén)szék két évi fogságra, 
5000 fr. bírságra és a’ polgári jogoknak két évi el
vesztésére ítélte.

Coste Jakab ú r ,  a’ Tem ps k iad ója , a* becsü
let rendjét kapta , ’s ezen alkalomnál fogva a’ m i

nisterium és sajtó közötti viszonyt fejtégetí a’ kér* 
désben: egy publicista, saját függetlenségének ár
talma nélkül, miként léphet összeköttetésbe a’ 
statushatalommal % Ezen összeköttetés, m ondja, 
kétféle: re jte tt’s gáncsra méltó, nyilvános’s tiszte* 
letet érdemlő.

Marseillebon Leonidas hajón jul. 17keig csak 
két embert ragadt-el a’ pestis. Jul. 19kén a’ hajós 
népnek legjobb egészségben létét jelenté az egész
ségi hatóság.

Berryer úr kihallgatása, mond a’ Gazette de 
France, a’ nyomozó bíróság előtt jul. 24kén 3 ólá
tól 67a óráig tartott. Éppen olly különös kérdések 
intézteitek hozzá, mint Genoude úrhoz. A’ levél- 
boritok, mellyre Berryer úr írta a’ czímzetet, nem 
találtatott-meg. Berryer úrnak nejéhez szóHó 21 le
vele . saját kezév el írt fogalma egy political pernek, 
mellyben a’ Gazette de France és Quotidienne ügye 
föi gott-fen, és más személyek levelei lefoglaitatíak. 
Tudakozák Berryer m a t, a’ hírlapok miért tartják 
őt azon férfinak, ki az idősb ág érdekéhez és a’ le
gitimitás elvéhez ragaszkodik. Továbbá mondák ne
ki , hogy ő köz tudomás szerint a’ royalista pártnak 
kitűnő férfija, ’s őt a’ királyi família tanácsnoká
nak kell tekinteni. Végül azt is kérdezték , Genoude 
és Walsh urakkal értekezett-e polgárháború eránli 
tervről.

Bonaparte Lajos hg. Sweizba szándékozván 
visszatérni, Montaiiv et úr a’ főhelynél lévő követ
séget az ő kiutasítatásának követelésére utasítá.

Jul. 24kén költ k. rendelet nagy változást tőn 
az igazgatóság személyzetében. 20 megye ispánya 
mozdítatott-el; közöttük Chopin d’ ArnouviUe úr 
Straszburgban , ki egyébiránt a’ statustanácshoz vi
tetett. 19 alisp. hasonlag hel) ét v áltoztatja. St. Marc 
Girardin a’ köz oktatás k. tanácsának tagjává , 
Laurence úr titkos tanácsnokká nev eztetett. Lagar- 
de úr a’ statustanácsban Baude úr által cseréltetett- 
fel.*

S C H W E I Z .
Laussannei levelek  szerint Bonaparte Lajos 

már Schvveizba érkezett.
N É M E T O R S Z Á G .

ITannovera julius’ 17dikén. A’ király nép
szerű viseleté által naponként kedveltebbé leszen. 
— Julius 24dikén. Braunschweig uralkodó her- 
czege ma ide érkezett. A’ statusalaptörvény Vizs- 
gálására kinevezett biztosság már megegyezett azon 
kérdés irán t, köteles-e a’ király elesmerni a’ st rí
tusalaptörvényt'* de nézetét még nem tudni. K i
rály Ő Felségét, jul. 14kért Schladen felé utazta: or, 
HJdesheim mellett, elragadták a’ lovak, ’s a’ po 'n- 
kocsis ügyességének köszönhetni, hogy az á > 
ba nem fordítatott. A’ kocsis megajándékozt^L-ii:,*
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*s a’ nyugpcnz ’nyerésére megkivántató 20  év tíz 
évvel rövidítetett rá nézve.

Hamburgban gőzhajó által milly gyorsan kap
ni most tudósításokat Parisból, mutatják a’ juh 24- 
ki hamburgi lapok, mellyek Parisból juh 2 lk i hír
lapi kivonatokat ’s leveleket közlenek.

Berlinből juh 23kán varsói ’s st. petersburgi 
tudósítások után jelentik, hogy Lengyelország al- 
királyává P éter, oldenburgi hg. a’császár kisöccse, 
fogna neveztetni.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápoly juh ISkán. Siciliából nyugtalanító hí

rek érkeznek. Palermóban az alkirály, miután ne
jé t ’s lányát elveszte, m egöletett, a’ város rabló 
csapatok által feldúlatott, a’ katonaság kitakaro
dott belőle. Ezek alkalmasint nagyított h írek , de 
annyi igaz, hogy innen tegnap ’s tegnapelőtt 20 
hajó indult oda különféle katonasággal. Maga a’ki
rály is el ment volna, ha ministerei által vissza 
nem tartóztaték. A’ parancsnok generál meg van 
hatalmazva m indenre, mit a’ környilletek kíván
nak, ’s a’ várost, ha ellenállana, erővel is me ghó
díthatja. Itt feszülten várják a’ dolog kimenetelét, 
mert a’ siciliabelieket nem könnyű engedelmesség
re visszatéríteni. Ma este gőzhajón érkezett leve
lek szerint juh l akén már csak 500 ember halt-meg 
Palermóban, ezelőtt pedig naponként 1700 ’s 1800- 
ra ment a’ holtak száma. Carreta generál ’s rend
őri minister is ez este indult-el katonasággal és 
ágyúkkal. Az először Palermóban kiszállott sereg
csapatok ellenállásra találtak. Messinában is lázadás 
ütött-ki.

Nápolyból juh 21 kéről így tudósítnak: „Az 
uralkodó nyavalya, ha bár lassan is, szűnni kezd. 
Juh 18kán 279 beteg közül már csak 208 halt-meg. 
Közönséges részvétet ébresztett Vignet báró sardi- 
ni követ halála, ki itt legnagyobb tiszteletben tar
taték. Palermóból nehány nap óta igen szomorú 
tudósítások jőnek. E ’ városnak 110—120 ezer la
kosa közűi némelly nap 1800 is halt-meg. Juh 1- 
től 14keig 18,551re megyen a’ holtak száma; juh 
lOkén 24 óra alatt 1803 halt-meg. Ezóta hirtelen 
s annyira alább hagyott a’ ragály, hogy juh 15- 

től 17ig csak 2—300 halálos eset jött-elő. A’ ré
mülés közönséges volt minden osztályok között; sok 
tisztviselők, orvosok, patikárosok és sütők elsza
ladtak. Palermóval félbeszakítatott az összeköttetés, 
inert a’ körülte fekvő helységek lakosai nem en
gedtek élelmet bevinni. Kegyetlenségek ’s egyes 
gyilkosságok is történtek. A’ seregcsapatok köte
lességüket teljesíték; sok gyilkosokat elfogtak’s a’ 
tör vényszék kezébe szolgáltattak; a’ tiszthatóságok 
eleinte viselték magokat, de később nagy

N munkásságuk -(‘j tettek -k i, ’s a’ rend visszaállítaték

a’ fővárosban. De egészen másként volt a’ dolog a’ 
szomszéd helységekben. Bagaria, Carini, Abbate, 
Capace ’sat. fellázadtak, felfegyverkeztek, előjá- 
rójikat m egölték, ’s Palermo ellen készültek, olly 
szándékkal, hogy azt kirabolják. Az őrsereg azon
nal erős állásba tette magát a’ városon kívül, ’s a* 
fellázadt rablók elibe nyomult. Statella ezredes több 
bandát szét v e r t , ’s 72*lázítót fogva ado tt-á t a’ tör-* 
vényszéknek. Telegraph által ide érkezvén a’ láza
dás első híre, a’ király azonnal 600 vadászt indí- 
tatott-el hajón, kik Salontónál, Bagaria megett, 
a’ lakosok ellenállásának daczára, kiszállhattak. 
Minthogy7 a’ lázadás terjedését előre látni nem le
hetett, juh 15ke éjjelén, Desauget general parancs
noksága alatt, ismét 3000 embert küldött-el a’ k i
rá ly K é tség e t nem szenved, hogy' e’ sereg hirtelen 
megjelenése a’ lázadókat lecsilapítja; mindazáltal, 
hogy semmi se koczkáztassék, még egy tartalék 
sereget is állítatott - össze a’ király 3400 emberből, 
kik legélső intésre gőzhajókon fognának elindulni. 
Nápolyban még elegendő sereg maiad. Messinában 
is juh 12kén lázadás ü tö tt-k i egy Nápolyból oda 
érkezett k. szállító hajó miatt. A’ pórnép annak 
tüsténti visszatérését kívánta, mivel azt hitették-el 
vele, hogy7 e’ hajó Messinába vitte a’ cholerát. Za
vargó csapatok az egészségi épületre rohantak, a’ 
bútorokat összetörték, a’ levéltárat tengerbe szór
ták , a’ vámházi őröket lefegyverZették, ’s a’ rend
őri felügyelővel gorombán bántak. Csak a’ hajó eltá- 
voztával állott-vissza a’ csendesség.

O R O S Z O R S Z Á G .
St. Petersburg juh 19kén. A’ császár aug. kö

zepén fog elindulni Lengyelország felé, ’s onnan 
Kié wen keresztül a’ déli részekre. A’ császárné is ak
kor utazik-el Odessa tengeri fördőjibe.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápol juh 12kén. A’ sultan visszatér- 

ténék ünnepére Haidar basa rétjén Scutari mellett 
3 napig tartó köz mulatságok adattak , hova a’ diplo
matái kar is hivatalos volt ’s juh lOkén meg is je
lent. A’ parton négy Iovu kocsik *s gazdagon szer
számozott lovak várakoztak a’ követekre, mell) e- 
ken a’ nagy úri kioskhoz m entek, ’s a’ számukra 
rendelt sátorban Yogorides, samosi hg. által fogad
tattak. Nem sokára a’ nagyúr is megjelenvén, a’ 
diplomatái kar a’ nagy vezért meglátogatta, ’s ezu
tán de Bach Laura asszony lovag társasága elkezdő 
művészeti mutatványait. Mielőtt a’ diplomatái kar 
délutáni 5 órakor visszatért volna, Said bey, a’ 
sultan meghagyásából, nyájas beszédet intézett hoz
zá , mire Ponsonby 1. nagybritanni követ válaszolt. 
— Stourdza hgné, a’ moldvai hospodar n e je , juh 
lOkén Mária Dorottya ausztriai gőzhajón, Konstan-



tinápolba érk eze tt  A ’ pestis dühe m ind i t t ,  m ind  
Sm yrnában sokkal aJább hagyott.

A’ török  statusujság jnl. 12kén két figyelem 
re m éltó czikkel) t közöl. E g y ik  szerint a' nagy úr 
kedvencz titok n ok a , M assaf E ífen d i, azért hogy  
ifjú i tapasztalatlanságból néinelly  szokásokra ’s hie
d elm ek re, n iellyek  a’ császári palotában fő k öteles
ségek  közé tartoznak, nem  ü g y e lt, ’s ipáj'ának Per- 
te w  basának intéseire sem  változtató - m eg v ise le
té t , hivatalától elm ozdítatván , jobb viselet m eg
szokása és ném elly bányai üg) ek  elintézése végett, 
Kebanba ’s Arganába küldetett. A’ m ásik szerint a’ 
ío ldm ívelés előm ozdítása tek intetéből a’ gabona-ki
v ite l tilalma m egszüntetik.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madrid jnl. 16kán. Acuna belső minister, a' 

gefe politicóknak, egy körlevél által megtiitá a’ 
corteskövetek választásába avatkozást. Tegnap es
te a’ Pradón ismét számos befogatások történtek. 
E ’ rendszabály okául csak azt adják, hogy a’ be- 
fogottak rósz érzelmüek.

Lrbistondo generál, Cataloniában a’ carlisták  
v e z é r e , és M eer báró egyezésre léptek az irán t, 
hogy az E lliot-féle szerződés Cataloniára is k iter
jesztessék . D. C arlos, m inthogy a' spanyol főnem es
ségből m ég senki se csatlakozott h ozzá , Cabrera 
generált Cantavieja gróffá, Serradort de la Píana 
m arquisá, Esperanza szerzetest del Pia del Plou  
báróv á nevezte. U ran ga , a* baski tartom ányokban  
m aradt sereg v ezére , Casa Eguia g ró fo t, k i a’ bil
baói ostrom  nem  sikerülte m iatt D. Carlos által 
fogságba té te te tt , szabadon bocsátó.

Saragossai jul. 17ki levél szerint Oraa serege 
és D. Carlos utó- csapatja között, melly Villareal 
alatt Castellont ostromló, a’ poyoi országúton tö r
tént csata, igen vérengző volt; mindegyik fél bő
szükén harczolt, ’s egyenlően vesztett. Valencia 
vitéz nemzeti őrsége többet szenvedett mint a* ren
des seregek. — El Vapor czíinü barcelonai lap Va
lenciából jul. 15 ’s 16kán kőit levelek után így tu
dósít e’ csatáról: Oraa generál Ampuas folyamnál 
támadta-meg az ellenséget, melly innen kiveret
vén , Chivába sánczolta-be magát. Chivát a’ harma
dik megrohanáskor vették-be Oraa seregei, ’s a1 
carlisták a’ cabrillási szurdok felé v onultak; három 
alavai csapat elpártolt tőlük; a’ csatamezőt holt 
testek borítók, egy navarrai zászlóally egészen sem
mivé tétetett, 5—600 ember elfogatott; a’ christi- 
nók részéről is több tiszt megsebesült, maga Borso 
i s ,  a’ másod parancsnok. A’ praetendens, mint 
mondják, S. Mateo felé szaladt — A’ Guardia nacio- 
nalban jul. 15 ’s 16kán még ezeket írják Valen
ciából: A’ Cabrera bandájából elfogott 400 legény,

úgy látszik, megszűnt létezni. H a a’ pártosok gyó- 
zének, akkor az angol hajók néhány száz tengeri 
katonát és pattantyúsokat szállítottak volna ki. 400 
nav arrai fogoly épen most hozatik a’ v árosba. Ha 
Buerens generál az ellenség háta megetti pontokat 
elfoglaló, rendkívüli eredménye leend e1 vérengző 
csatának. Azt lehetne gondolni, az expeditio ter
vét éllenségeisugalták a’praetendensnek. Nemhogy 
valaki kezet nyújtott volna neki, sőt inkább min
denütt szaladnak előle, ’s a’ népség nagy része, 
melly eddig az ő bandájit szaporítá, városunkban 
keresett menedéket. Valamint Cataloniában úgy 
Valenciában is kevés sympathiára talált a’ prae
tendens.

Perpignanbóíjul. 24kén üzenték Parisba, hogy 
Meer báró Prats de Llusanesről, kétszerié nagyobb 
carlista erőtől támadtatv án-meg, v isszav onult Man- 
resába. Ripollt Urbisondo ostromolja; jul. 23kán 
kemény tüzelés hallatszott e’ vidékről. — Bayon- 
nei jul. 24ki tudósítás szerint Oraának Madridban 
kihirdetett hivatalos jelentése csak 1000 emberre 
teszi az ellenség v eszteségét, a’ magáét 400ra. Es- 
partero jul. 19kén Cuencába vala érkezendő.

D. Carlos, mond a’ Journal des Débats, Mad
rid felé nyomul a’ valenciai nagy országúton; de 
oda bemenni nem igen szándékozik, mert serege, 
Cabrera csapatjával együtt, legfeljebb' 16 ezer em
berből áll, ’s ezzel a’ főv árost bev enni nem képes. 
Madridot könnyű védelmezni, ’s a‘ carlistákat k í
sérő , és a’ Madrid v idékéről összegyűjthető alkot- 
ványi seregcsapatok igen is elegendők a’ praeten
dens bandájinak lev erésére. D. Carlos tehát Cuen
ca vidékéről aligha Castiliába, vagy Manchába, vagy 
a’ toledói hegyek közé nem veszi magát. Egyéb
iránt az alkotványi generáloknak eddig minden tá
borozási tervöket semmivé tette.

Újabb telegraphi üzenetek a’ Moniteurben: 
Bayonne jul. 24kén. Jul. 20kán Zariategui és Elio , 
9 carlista zászlóall) al ’s 5 lovas századdal, Zaro és 
Miranda között átkelt az Ebrón, D. Carlos útját 
Madrid felé gyámolítandó. — Bordeaux jul. 24kén 
Oraának jul. 16ki tudósítása az ellenség jul. 15diki 
v eszteségét 1500 embernél többre számítja, közöt
tük 400 fogoly, és sok szökevény; ezen kívül 45 
targoncza, sok fegyver és más hadi szer. A’ prae
tendens merre fordultáról semmit sem tudni.

A’ madridi Gaceta jul. 18kán bocsátó közre 
Oraa generál hiv atalos tudósítását a’ jul. 15ki csa
táró l, mellynek főpontjai ezek; ,,A’ pártosok ex
peditio-serege ’s Cabrera csapatja, öszvesen 20 
zászlóally és 12 század, a’ praetendens parancs* 
alatt, e’ város (Bunol, honnan a’ tudósítás költ) 
vidékén 9000 gyalog és 600 lovas által, kiket teg
nap estve egyesíthetek, tökéletesen megveretctu
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A’ csata reggeli 8 óratói esteli 5 óráig folyt. Jó 
álláspontjaiból kiveretett az ellenség s vonalai szét
szaggattak. Elfoglalva lévén az ellenség üldözésével 
’s a’ katonák élelméről gondoskodással, egy kön
nyen nem számíthatom-ki e’ veszteség valószinü kö
vetkezményeit; azonban bizonyossá tehetem az 
u ra t, hogy az ellenségnek most már minden tervei 
semmivé tétettek. Vesztesége e’ csatában nem lesz 
kevesebb 1000 embernél, kik között van 200 fo
goly és számos szökevény. Seregünk mintegy 400 
embert vesztett, közöttük több jeles érdemű gene
rált és tisztet.

Paris juh 26kán. Ma következő tudósítás ér
kezett ide: , ,Bayonne juh 25kén. Zariaícgui csaku
gyan átkelt az Ebrón ; de Escalera general nagyobb 
hadi erővel nyomül utána. A’ saragossai kormány
zó jelentése szerint D. Carlos ellenutat tőn hadsere
gének jobb szárnya felé. Juh lükén Sarrionba ér
kezett, 20kán pedig Cantavieja felé fordult. Úgy 
hiszik, vissza akar menni az Ebro másik partjára. 
Ennélfogva az egész folyam hosszában parancs ada- 
tott-ki.“

Saragossai juh 19ki levél szerint Oraa gene
rál juh lökén Borso, Sanchez, és Nogueras sereg
csapataival egyesülve, öszvesen 10— 11 ezer em
berrel támadta-meg a’ carlistákat, kik Cabrera és 
Villareal alatt 7—8 ezeren valának. A’ praetendens 
a’ csatamezőtől négy órányira állott hadseregének 
derekával. A’ győzedelem délutáni 77a óráig bi
zonytalan volt, a’ mikor a’ carlisták Chivából ki- 
szorítattak. 5 óra körül több mint 200 carlista ment
át Oraához.— Ellenben Oraának. Billióiból juh 16- 
kán kőit második hivatalos tudósításában ezt olvas
hatni: ,,A’ tegnapi csatát fontos eredményekkel 
gazdag győzedelem végzé. Jó helyen besánczolt 20 
carlista zászlóallyat és 12 századot v e rt-m eg  12 
zászlóally és 6 lovas század. A’ csatamezén 300 
hóit találtatott; ezen kívül 300 fogoly, számos se
besült, 45 társzekér, temérdek fegyver, hadi szer 
és igen sok szökevény, — ezek első gyümölcsei a* 
győzedelemnek, meliy az ellenségnek legalább is 
1500 emberébe került. Részünkről 40 holt és 450 
sebesült a’ veszteség. A’ foglyok száma sokkal na
gyobb lón, ha némelly ezredek, kivált Borso di 
Carminati portugáli osztálya, bőszükén és senkinek 
sem kegyelmezve nem harczoltak volna.“

Bordeauxból juh 26káról üzenték Parisba, 
hogy D. Carlos a’ juh 15ki csata után Chelva felé 
sietett, ’s juh 19kén Sarrionba érkezett, 20kán pe
dig Mosqueruilanak vette útját. Oraa sarkában volt 
az ellenségnek, ’s jelenté, hogy juh lökén sokkal

többet vesztett D. Carlos, mint eleinte {gondolta. 
Erro minister is megsebesítetett. A’ carlista tábor 
hihetőleg az Ebrón visszamenni igyekszik..

Bayonnei juh 24ki levél szerint az Ebi ón át
kelt új carlista expeditio Cast dián keresztül Mad
rid felé nyomul. Zariategui juh lökén költ procla- 
matiójában mondja seregének , mell) 8000 gyalog
ból ’s 400 lovasból á ll, hogy többé nincs előttük 
az Ebro, hanem Castiliának síksága, ’s egy nagy 
és dicső tett várakozik rájok.

Bordeaux juh 27kén. A’ praetendens Cama- 
rilíasnak vette ú tjá t, mi oda m utat, hogy az Ebrón 
visszamenni szándékozik, még pedig Tudela vidé
kén. Espartero juh lökén Cuenca mellett Vihar de 
Domingo-Garciában volt, onnan arra fordulandó, 
merre D. Carlos menend. — Bayonne, juh 27kén. 
D. Carlos juh 22kén Darocába érkezett, ’s Borza 
felé tartott. Espartero és Oraa űzik őt sebes uta
zásában.— E ’ tudósítások m utatják, bogy D .Car
los éppen azon irányban megyen , mell) ben az Ebrón 
közelebb átkelt carlista expeditio jő. A’ Gazettte 
de Francé innen azt következteti, hogy e’ szembe
szökő mozgás csak a’két carlista tábor egyesítésére 
czéloz, ’s a’ 10— 12 ezernyi új sereget magához 
ve vén D. Carlos, nem igen fog gondolkozni az 
Ebrón átmeneteiről. A’ Messager is olly nézettel 
v an , hogy D. Carlos csak azért tette e’ fordulást, 
mivel Espartero juh 19kén útját állotta, ’s az in
fant kifáradt, rendetlen, ágyúk ’s lovasság nélkül 
lévő seregét, pihent ’s jó helyen álló seregek ellen 
vezetni nem m erte , de azért még a’ baski tarto
mányokba visszamenetel messze van , annyival in
kább , mivel D. Carlos a’ második expeditiói csa
patra számolhat. A’ Journal des Débats ellenben úgy 
vélekedik, hogy az expeditiót semmivé tette a’ 
Chiva melletti csata, és Esparterónak ’s Bnerens- 
nek szemközt és oldalt fen) egető állása.

*• * *
KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK. A* londo

ni cityben hírlelik, hogy Anglia kereskedési egye
zésre lépett Spanyolországgal, miként a’ britt pa
mut-árúk csekély vám mellett vitethetnek Spanyol- 
országba. Philadelphiából amerikai kereskedő há
zaktól egy hajó 250 ezer dollárt hozott Angliába.

Rheinhessen juh 24dikén. A’ káposzta-aratás 
tartományunkban , kivált a’ homokos földeken, a’ 
tartós szárazság miatt igen silányul ütött-ki. Illy 
környületek között a’ káposzta és répamag-olaj 
árának fel kell hágnia; egy mérő káposzta már is 
15 fton , egy akó répamag-olaj 36 '|2 talléron kél.

Kiadja K u l ts á r  A. —  Szerkeztet! G á lv á c sy . Zöidkertutcza (^P Í?l& 4ld)erí(Í?offe) sz.
Nyomtatja T r a t  t  ne r  - K á r  o l y  i  U rak' útezája 6 1 2  szám alatt.
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T r a t t n e r  és K á r o ly i ’ Könyvnyomtató-Intézetében Pesten
naponként megjelennek:

A5 Fő Méltóságú Királyi Udvari Fő T örvényszékeken  
1837drk észt. Viz Kereszti Törvényszakasz alatt hozott és 

kihirdetett ítéletek (Sententiae Curiales)
ára egy egy terminuson megjelenendő nyomtatott Sententiáknak 1 for. 3 0  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 IteUeteit 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 a’ törvényszakasz végével egyszerre ^itethetik-el alkalom által 
példányaikat.

Az 1822. esztendő óta megjelent Sententiákat is megszerezhetni — egy egy Terminus 
ára 1 for. ezüst pénz. (1)

K i s s  A  ű  á  ff»’

Egyházi Beszédei
Második Darab.

Ára kötetlen 54 kr. ezüst pénzben. E ’ jelen kötet ismét huszonkét Prédikácziót foglal magá
ban. A1 lelkes Szerzőnek munkáját az első kötet’ foglalatjából már eléggé esmeri az illető Ol
vasó Közönség, *s azt különösen figyelmére m éltatta, annál fogva mind azért, mind pedig a’ 
Szerzőnek szerénységével meg nem egyezőnek lenni vélik a’ K iadók: hogy ezen Egyházi Be
szédeket bővebben ajánlják, ’s hosszasb dicsérettel kisérjék. — Még az első kötetből is vágy
nak néhány példányok á 54 kr. ezüst pénzben. — A 3dik Darab sajtó alatt van. (1)

(2) Néhai B eregszászi Pál
nak 3 a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun
kája :

Über die Aehnlichkeit der kun- 
garischen Sprache mit den mor
gen ländischen , nebst einer Ent
wickelung der N a tu r , und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaftenderselben, Leipzig  1796. 
(1214 lap negyedrétben,) és

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre, mit einiger Hin- 

Ehó. ) élesztendő. 1837..

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 zöldkert ( Kohlba- 
clier) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára 1 forint 24 kr. az 
utóbbinak 1 forint pengd pénz
ben. (3)

(1) Tudományos-jelentés, aiói-
irott a’ titt. Közönségnek ezennel tudtára adorn, 
hogy a’ múlt esztendei Aug hónapban az Érte-
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sitóben hirdetett H o n i  M a g y a r  T ö r 
v é n y  k ö n y v e m  még e’ folyó hónapban a’ 
sajtót elhagyja; azért figyelmeztetem a’ titt. elő
fizető u rakat, hogy példányaik’ általvételére 
következő Jósefi pesti vásár alkalmával rende
léseiket m egtegyék..— Egyszersmind jelentem, 
hogy az előfizetést, vagy az aláírást is a mon
dott vásárig, az az Mar tilts 20kaig a’ hirdetett 
32 garas ezüst előfizetési árron még elfogadom 
—- azután pedig bolti ára 2 for» p. p. fog emel
tetni. Pesten, febr. 7kén 1837.

Acsádi Acsády S á n d o r , 
hites ügyvéd.

Lakása kerepest u t, Benitzky ház. (2)

( 1 )  Haz-eladas. Budán a’ vizi*város
ban , a’ vár alatt az úgy nevezett uj - utczában 
718. szám alatt fekvő V o j t s e k  h áz , hozzá 
tartozó kertte l, melly különös két kuttal van 
ellátva, folyó esztendő februarius hónap’ 25kén 
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)

(2) Mészárszék haszonbérlése.
Tettes Tolna vármegyében a’ mltgos báró Sina 
György ur uradalma Simontornya mezővárosá
ban a’ mészárszék hozzá tartozó épületek
kel , több holdakból álló szántóföld , rét és le
gelővel együtt, haszonbérbe sz György naptól 
1837dik esztendőtől kezdve három egymásután 
következő évre február’ ISdikán szokott reg
geli órákban, a’ tiszttartóság Canczelláriájában 
tartandó árverés utján kiadatni fog — A’ ki
venni szándékozók a' fenirt napra illendő bánat
pénzzel ellátva meghivattatnak. (3)

(3) Tettes Heves vármegyében kebelezett 
privilegiált Gyöngyös városában Kassa felé vi
vő országúiban a’ vásár helyen egy nemesi Kú
ria , melly négy utczára te rjed , ’s mind öszve 
kerttel együtt 1476 □  ölet tészen, és igy több
felé is felosztható , a’ rajta kőbűi mésszel épí
tett magasb házzal, melly ben 5 szoba, — mel
lette más szinte jó materiálékból lévő épülettel 
melly ben *2 szoba, konyha, borház, egy istáló 
6 lóra, másik 4 tehénre, szckérszin 2 szekér
re , egy igen jo bort tartó 1000 akóra való pin- 
cze jo karban találtatnak, minden földes úri ju- 
sokkal örök áron eladó. — léinek kedve lészen 
megvenni, a’ többi feltét lekrül Gyöngyösön t.

B u rik  Sigm ond, — Pesten t. K u tsera  L őrinc*  
Fiskális uraktól bővebb tudósítást vehet. (3)

( 3 )  H a s z o n b é r l e t ,  e ’ folyó i s 37dik -
esztendei Martius hónapnak lső napján Rácz- 
Almáson ts ns Fejér vármegyében Budán alul 
7 órányira, a dunai halászat a’ többet Ígérőnek 
árverés utján haszonbérbe ki fog adatni. (3)

(3) Hirdetés. Pest vármegyében he
lyezett Pilis mezővárosában a’jövő szent György- 
naptól kezdve, hat egymásután következő év
re, az alább megnevezett haszonvételek, akár sza
bad kézből, akár a’ jövő Martius hónap’ II  kén 
reggeli 10 óra tájban mltgos gróf Belcznai Be- 
leznay János urnák Pesten a’ zöldkert utczában 
488dik szám alatt lévő házában tartandó árve
rés utján fognak haszonbérbe adatni, úgymint:

lször Négyszer évenként tartandó orszá
gos vásári jövedelem.

2szor Mészárszék hozzá tartozó alkalmas 
épülettel, melfy áll három szobából ’s pinezé- 
ből, 10 darab marhára való istállóból, ’s egy 
vágó h idbó l, ezen kívül tartozik ezen mészár
széki jövedelemhez 30 hóid szántó föld, és négy 
kasza alja rét.

3szor Nagy vendégfogadó szabad bor- ’s 
pálinka-mérési jussal. — Ezen épületben talál- 
tatik 10 szoba, konyha, 24 lóra istálló, egy 
nagy pajta a’ beszállók számára, mintegy 150 
lóra való készülettel ellátva. Egyébbiránt ehez 
tartozik még félesztendei bormérési jus a’ város 
korcsmájában, valamint szinte a’ határszélen 
az országúiban egy korcsma, melly áll 4 szobá
ból, egy konyha ’s kam arából, egy színből ’s 
istállóból, mellyben mintegy 60 ló elfér. Ehez 
tartozik még 30 hóid legelő, fél telek szántó 
föld ’s 3 kaszás rét.

4szer Kalmár bolt hozzá tartozó lakással, 
melly áll két szobából s konyhából, ’s ehez 
tartozik a’ só árul ás jusa is.

A’ kibérleni szándékozók jelentsék mago
kat a’ fentirt napon és helyen, vagy ha kéz 
alatt akarnák kivenni, más időben is a’ fent 
tisztelt Gróf urnák említett pesti házában lakó 
megbízottjánál, 10ő0 pengő forint bánatbér le
tétele mellett. Költ Pesten, febr. lsőjén 1837. 
_________________________________________f3)
Pénzfolyamat: Bécs, febr. 4kén: 5 petes stafusköteiez. 

1()5t\ ;  3 petes 75T9T; 1820diki status köles. 225; 
1834diki 57G ; 2  ̂ petes Bécs városi bankóköt. 66; 
bankrészvény 1368,.

Gabonaár: Pest, febr. 7kén, váltógarasban : rozs 53 j  
—50^; zab 38—34|.
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T U D Ó S Í T Á S O K .
13. szám. P e s t e n  szombaton K isasszony hó* 12kén 1&3?
Magyarország és Erdély (kinevezések; az ágost.. vall. kér. gyűlése Pozsonyban; Schanvs Ferenc/, venyige-iskolája; ni. tudós társasági 
jelentés; ’sat.) Ausztria (császárné O Felsége lábbadozása.J Nagj britannia (követválasztások ; Green úr leghajózása; a’ Spectator czik- 
kelye a’ hannoverai ügyben, egyvelgek.) Francziaország (sovány júliusi ünnep; Mercenaro levele; asszonyi hűség; egyvelgek.) Persia. 
Németország (a’ badeni országgyűlés’ bezárása; ’sut.) Amerika. Olaszország. Portugallia (cnntrai evolutioi bitek; ’sat.) Spanyolország 
(hadi tudósítások; llipoll feladja magát; új cortes összehívása; Espartero es Oraa Cantuvieját ostromolják; ’sat.) Kereskedési tudó

sítások.

M A G Y A R O R S Z A G  és E R D E L Y .
ó  os. *s apóst. kir. Felsége Dobra Ábrahám 

temes fábriczi plebánus, Erdélyi János belényesi 
gyinn. igazgató, Szilágyi Simeon pocsaji, Alexi 
János váradolaszi, és Aaron Tódor galsai plebánus 
urakat a’ nagyv áradi görög szert, káptalan tisztelet
beli kanonokaivá nevezni kegyelmesen méltózta- 
tott. Hírnök.

A’ nagyin, erdélyi u. Kanczelláriánál f. aug. 
3dikán ßogya György k. lajstromozó valóságos udv. 
feltevővé; Laska)'Károly udv. írnok, lajstromozó
vá; Torok János járulnok udv. Írnokká, Felső- 
Csernátoni Bőd Péter gyakornok pedig udv. járul- 
nokká neveztettek.

A’ nagyinéit. m. kir. udv. Kamara Karlovicz- 
ra vám- és 30adhívatali perceptorrá Pestuka Jánost 
nevezte.

K olozsvárit aug. 3. Austriai kir. főherczeg 
estei Ferdinand kir. fensége Szebenből jöttében 
tegnaj) d. u. 4 órakor e’ városba megérkezvén, b. 
J ó z s ik a  János úr ő excjánál ebédelt; ezután az 
újból épült katonai lakházat meglátogató, annak 
minden részeit gondos figyelemmel megvizsgálva, 
az egésszel való különös megelégedését kijelentet
te; innen a’ piaczi cath. nagy templom mellett 
épülő toron) hoz ment, ’s Örömmel szemlélte a' mun
ka ezéiirányos előmentit. Estve az egész a áros ki 
volt világítva, ’s az itteni ezred muzsika kara gyö
nyörködtette a’ néptömeget. 0  kir. Fensége még 
azon est ve 11 óra előtt tovább folytatta Becs feíé 
való útját. — Ő Fenségének Pesten keresztül utaz
tál már jelentettük.

Öcs. kir. felsége, tekintetbe vevén , mi sze
rint Sehams Ferencz három év óta Buda határin 
fenáiló egyetemi magyar venyige-iskolája igen hasz
nos következményű bortermesztésüakie ‘s azzali 
gazdálkodásunkra, 1S37tül kezdve e’ hazai inté
zet g) alapítására évenként 100 pgő frt rendelt ki
fizettetni a’ ráczkevi cs. kir. nemzetségi uradalom 
jövedelmiből, azon meghagyással, hogy a’ mezei 
gazdálkodás ez ága iránti jobb ’s alaposabb nézetek 
’s útmutatások terjesztésire, a’ ráczkevi uradalom 
minden községe számára Sehams Ferencz szerkesz- 

Második Félesztendő.

tése alatt egyenlő példán) számban magyarul és né
metül megjelenő „Magyarország borterinesztését ’s 
borkészítését tárgy azó föl) óirásuból, két példány 
vásároltassák, ’s így a’ köznép is tudhassa: mikép 
keljen ez ipar - ’s éíelemágmüvelést rendszeresen ’s 
jobban gyümölcsözőleg űzni. E’ gyönyörű példa 
hihetőleg minden bortermesztő uradalmat, hely ’s 
vidéket hasonló tételre buzdítand országunk szerte.

A’ m. tudós társaság, jul. 17. 21. és aug. 
3d. tartott kisgy üléseiben többféle belső dolgai’ meg
vitatásával, a‘ Tájszótár’ folytatólagos átnézésével, 
’s beküldőét kéziratok’ ügyével foglalkozott. Név
szerinti egy orvosi’s egy drámai munka vizsgálat 
alá hoesátaíott; két más, a’ bírálók’ előadására 
nyomtatástól elmozdítatott; ellenben Shakespeare’ 
Romeo és Júliája, angolból Náray Antal által for
dítva, Balogh Pál r. t. és Schedel Ferencz titok- 
nok’ ajánlásokra, a’ Külföldi Játékszín’ XVIIIdik 
kötetébe felvételre; — Gegő Elek lev. tag’ mold
vai utazása pedig, Jankovich Miklós tiszt, és Kál- 
lay Ferencz rendes tagok’ előadásokra külön és so
ron kívül nyomatásra ajánltattak a’ nagygyűlésnek. 
— A’ könyvtár’ számára beküldött ajándékok: 1. 
A’ gazdasági egyesülettől, a' Gazdasági Tudósítások 
lső füzete (Buda, 1837.) 2. Az Athenaeum’ kia
dóiról az Athenaeum’ és Figyelmező’ első félévi kö
tetei. 3. Bitnicz Lajostól: A’ magyar nyelvtudo
mány’ két kötete (Pest, 1837.) 4. Kopeczky Fe- 
rencztől: a’ világ’közönséges históriája’ 2d. kötete 
(Pest, 1837.) 5. Peregriny Elektől: Életből sze
dett képek (Pozson, 1837.) C. Kucsera Lőrincztől, 
értekezés a’ rövid utú visszatételről; ’s 7. Kapy 
István sárosmegyci főjeg)zőtől: Sárosy Gyula’ 
„nyelvészke“ czímii grammatikája (Kassa, 1837.)

Pozson) ban folyó évi julius’ 25d. és követke
ző napjain tartatott t. Kubinyi Gáspár úr’ elnök
sége alatt számos egyházi ’s v ilági küldöttek’ jelen
létében , az ágostai vallástételt követők’ egyházi 
kerületi gyűlése. Ennek kezdetén t. Róth Mihály 
úr, pozsonyi polgármesterré’s helybeli és esperesti 
felügyelővé lett kineveztetése’ következtében, fő
jegyzői hivataláról lemondv án, erre köz megegye
zéssel L Andreánszky Antal t. n. Liptó várme
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gyei táblabíró űr neveztetett-ki. ET gyűlés alatt 
több helybeli egyházi ’s oskolai tárgyak vétettek 
tanácskozás alá, mellyeknek elhatározása után a’ 
consistoriumoknak szabályos rendezése jö tt szóba. 
Ez iránt a’ Pozsony, Mosony, N yitra , Liptó ’s 
Turócz vmegyei esperestségek küldöttjei észrevé
teleiket (reflexió) Írásban benyutjván, több vita
tások’ végeztével az elnök úr oda nyilatkozott, 
hogy mivel e’ tárgy az országgyűléstől várhatja ál
talános eldöntését ’s megerősítését, ezt hát arra ha
lasztani , egyszersmind addig is , mig ez beállana, 
az e’ tárgyban kinevezett küldöttség’ munkálatit 
előbb ugyan mélt. báró P r ó n a y  Sándor ú r , az 
ágostai vallástételt követők’ főfelügyelője’ f. e. jun. 
20káról költ rendelő levele’ következtében, a’ f. 
e. September’ 2kán Pesten tartandó főconsistorium’ 
tanácskozásn alá bocsátatni ’s onnan ugyanezt a’ 
nm. m. k. Hely tartó-tanács’ kegyes színe elébe ter
jesztetni jónak látná, —  mellyen az egész gyűlés 
megnyugodván, a’ többször tisztelt elnök úr sze
mélyes érdemei által díszesített ’s mindenek' általá
nos megelégedésével viselt felügyelői hivataláról, 
mind az egyházi mind a’ világi rendek’ mély fájdal
mára , lemondott. Hirn.

Nógrádból. A’ nógrádi ágost. hitv. esperesség 
múlt h. 17kén 23. szavazattal Kubinyi Ágoston urat, 
Nógrád főbiztosát, választotta esperességi főfelü
gyelőjéül.

Klaszy Venczel ú r , pesti szabó mester a’ „nem
zetiségről“  értekező könyvecskének ama 180 pél
dányából, mellyeket tavai a’ pesti magyar színház 
javára ajándékozván, pesti könyváros E g g e n b e r- 
g e r  urnák eladás végett általadott, a’ még el nem 
kelt könyveknek árát 24 krról 20 pengő krra szál
lításé , részint, hogy a’ kevesebb tehetségűek is 
megszerezhessék, részint hogy a’ nevezett intézet 
jövedelmének forrása ez által is megkönnyittetve 
szaporíttassék. Jegyzésre méltó, hogy az említett 
díszes magyar öltözeteknek rézre metszett és fes
tett hat rajza is találkozik, mell) ek már maguk
ban is kétszerte többet érnek az egy húszasnál.

Pest. A’ „gazdasági egyesület“  gyapjuraktá- 
rába julius 23tól aug. 7ig, Gosztonyi Lajos, Bu- 
kowszky Ferdinand, Brunszvik Ferencz gr., An- 
drássy György gróf, özvegy Csáky István grnő, 
Mattolay Gábor, Festetics Yincze gr., Darás Pál, 
’s Barkóczy János gr., összesen 343,632 font gyap
jú t küldöttek, mellyből jul. 19tőí mostig 86,032 
font kelt el. — Zimonyi kereskedési tudósítások sze
rin t, a’ szerb kormány igen czélszerű rendeléseket 
tőn a’ határszéleken kereskedésünk előmozdítására, 
melly nagy kiterjedést nyerend, ha a’ szerb vesz
teglőházak jól megalapulván, a’ miéink feleslege
sekké válandnak.

P e s t .  Minél gyakrabban szorul valaki bérko
csira, annál érdekesebb tudnia a’ pesti bérkocsik- 
árszabályzatát. A’ város erdejéig, hová az év’ szebb 
részeiben legnagyobb divatja van a’ kocsizásnak, 
teszen a’ vitelbér 1 fr. 30 kr. vezéd; a’ rumba- 
chi vasfördőbe ugyanennyit; Budára a’ rudas for- 
dőbe 1 f. 15 k r . ; a’ császárfordőig 1 f. 30 k r . ; — 
ide a’ társaságkocsin most már igen olcsón, 10pen
gő krért m ehetni; Ó Budára 2 f. 30 k r . ; egész 
napra a’ két főv áros vonalin beiül 8 fr .; fél napra 
4 f r . ; lóversenyre 3 f. 30 kr. ’sat.) Mind ezekben 
a’ várás és visszajövetel nem foglaltatik. A’ várj- 
pénz teszen egy órára 40 k r . ; de már á’ 2dik ’s 3- 
dik órára is egyenként csak 30 kr. A’ visszahozata- 
li-bér a’ várakozásnak illető jutalmazása mellett fe
lét teszi a’ vitelbérnek. Estve és éjjel kétszeres 
bér fizettetik.

A U S Z T R I A .
Ischl, aug. 5d. Császárné 0  Felsége’ lábbado- 

zási állapotja olly megnyugtató, hogy aug. 5diké- 
től kezdve semmi orvosi jelentések sem adatnak-ki. 

N A G Y B R I T  A N N I A .
A’ radicalis Spectator így védelmezi a’ hanno- 

verai nyilt-levelet: Az elhunyt király által 1833ban 
jóváhagyott alkotványnak Cumberland hg. ellen- 
m odott, ’s n ek i, mint érett korú és a’ thrónhoz 
legközelebb álló férfinak, volt is joga szóllani. E ’ fe
lett a’ boldogult király Hanno Verában a’ família ura
dalmait civillistaért engedte-át, mit nem csak 
Cumberland hg. hanem Sussex hg. is ellenzett. Han- 
novera és Anglia törvény ei szerint az uralkodó fe
jedelemnek nincs hatalma famíliáját vagy örököseit 
illyesmire kötelezni. Miután a’ megholt király Ká
roly braunschweigi hget az örökségből kirekesztet
te , ennek minden maradékait önkényt ’s törvény
telenül megfosztotta a’ thróntól, melly rendszabály 
ellen a’ famíliának minden tag jai, Vilmos hgen kí
vül , felszólaltak, ’s eddig még a’ német szövetség 
által sem ismertetett-el. A’ hannoverai országgyű
lés 10 shilling napi díjt rendelt a’ követeknek, mi
ért az országgyűlés néha egy esztendeig is eltartott. 
Egyébiránt el kell várni köv etkezéseit a’ hannove
rai király lépésének, mielőtt róla ítélet mondatnék. 
— A’ Courier egy czikkel) ben állítja, hogy 
Sussex hg. Cumberland hgnek a1 hannoverai ura
dalmak elidegenítése eránti ellenmondását nem ír- 
ta-alá, hanem a’ IV. Vilmos által jóváhagyott al- 
kotványt igenis aláírta. — A’ különféle színű hír
lapok átaljában sokat beszélnek a’ hannoverai nyilt- 
levélről, ’s egy v álasztás sem m úlik-el, hogy a’ 
jeleltek a’ Cumberland-párttól ne ijesztenék a’ vá
lasztókat. A’ M. Chronicle szerint a’ toryk csak azt 
sajnálják, hogy a’ hannov erai király a’ választások 
végét be nem váita.
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Leiningen hg. (Kent hgné fija első férjétől) 
nejével ’s Erneszt Eduard hggcl Londonból jul. 24- 
kén Doverbe utazott, onnan a’ szárazföldre hajó
zandó. Holstein-Glücksburg Keresztély hg. Blome 
báró dán követ kíséretében jul. 22kén udvarlott 
a’ királynénál, ’s thrónraléptéhez szerencsét kívánt 
fejedelme nevében. Orlow gr. jul. 24kén London
derry marquis által pompásan megvendégeltetvén, 
Jul- 25kén elhajózott Hamburg felé.

A’ királyné Sussex liget a’ k. testőri pattan- 
tyússág főkapitányává nevezte, mi tábornoksággal 
egyenlő rang , ’s eddig a’ király vagy a’ thrónhoz 
legközelebb álló személy által viseltetett. Ebben a’ 
whigek új jelét látják a’ pártjok eránti kedvezés
nek. — A’ tory lapok igen boszonkodnak, hogy 
a’ worcesteri tory püspök helyett a’ nőm 'ichi whig 
püspök neveztetett a’ királyné kabineti titoknoká- 
vá. — Jul. 24kén meghaláiozott Dr. Edward Grey 
herefordi w hig püspök, Grey lordnak testvére.

Alsó Canadában; mióta a’ kormánynak ’s 
parlamentnek az ottani törvén} hatóság követelé
seit megtagadó határozata tudva van , igen növek
szik a’ forrás. Gosford 1. főkormányzó fenyegető 
proclamatiót bocsáta-ki, melly Berthierben szét- 
szaggattaték. Felső Canada törvényhozó gyűlése 
megnyittatott; a’kormányzó beszédében csak arra 
inté a’ tagokat, hogy az egyesült statusok és alső 
Canada példáját ne kövessék, ’s a’ bankok készpénz 
fizetése által a’ köz hitelt tartsák-fen.

Greenwich W. Attwrood toryt és Barnard re
formert választotta követeinek; Napier admiral 
m egbukott, ’s a’ ministerium itt is egy szózatot 
vesztett-el. Palmerston l.Tivertonban, Spring-Rice 
Cambridgeben, sir J. C. Hobhouse Nottinghamban 
újra megválasztattak. — A’ liverpooli választás al
kalmával jul. 24kén ördögi gonoszság követtetett- 
d . Egy gyermeknek t. i. valaki veres szalagot adott, 
mit ő gyermeki örömmel nyakába kötött. A pja, 
a’ radicalis jeleiteknek vakbuzgó párthíve, meglát
ván nyakában Sandon szalagját, borzasztó károm
lások között kirántá kését, ’s gyermeke nyakát el
metszette. Az ember fogságra v ite te tt, a’ gyermek 
sebje össze varratott, de nehezen fog életben ma
radni.

Dr. Lushington, Tow'er Hamlet követe, vá
lasztóihoz tartott beszédekor azt nyilatkoztató, hogy 
az új parlamentban mindenek előtt szükséges leend 
kérdést tenni az iránt r  valyon a’ királyt nem kell- 
e Anglia thrónörökségéből kizárni. Erre a’ Standard 
így szól: Hannovera királya önmagára ’s barátaira 
nézve köteles Dr. Lushingtont becsületsértő kifaka
dásiért feleletre vonni. A’ tudós doctor felségbán- 
tással vádolja Ó Felségét. Dr. Lushington késza

karva hazudott e’ vád] kimondásakor. Hannovera 
királya mindig kímélte a’ gúny ólukat, mi neki is 
barátainak is ártalmára volt. E ’ kíméletet azonban 
olly publicisták iránt gyakorlá, kiknek beszédeit 
hirtelenkedésnek tulajdonította, vagy olly alacsony 
teremtmény ek irá n t, kiknek szegénységén szána
kozott. De Dr. Lushingtonnal másképen áll a’ do
log. Neki volt ideje megfontolni a’ rágalmat, ’s 
mint jól fizetett jurista, szegénységgel nem ment
heti magát. Ismét mondjuk teh á t: a’ hannoverai 
királytól ön Charaktere és vele együtt felségbántás- 
sal vádolt barátainak (az orangisíáknak) bátorsága 
kívánja, hogy e’ rágalmazót szigorú számadásra 
vonja. — Dr. Lushington, mond a’ M. Post, nyúl 
szívii em ber, ’s becses személyét veszélyre ki nem 
teszi, mégis vegyes népgyűlés előtt olly kérdést 
feszeget, melly polgárháborúra vezet. Az új par
lamentben, úgy mond a’ vitéz doctor, kérdést kell 
tenni az iránt, valyon az örökségi rendet nem kell- 
e változtatni. Minthogy' parlamenti helyéről bizto
sítva van, felszóIJítjuk őt, Önmaga hozza-elő e’ kér
dést. E ttő l, úgy hisszük őrizkedni fog, ’s ha a’ 
nép szerencsétlenségére hozzá hasonló árulókból szer- 
keztetnék-össze az alsó ház ’s e’ kérdést tanácskozás
ba venné, ez eránti határozatát érdemlett megvetés
sel fogadná a’ nemzet. — Seymour 1. a’ kincstár 
lordbiztosa Totneszben, Labouchere úr pénz
mester Tauntonban, W. Russell 1. (Bedford hg. 
unokája) Tavistockban, ismét el választattak. Elli
ce u ra t , Greyr I. sógrát, mielőtt Coventry ban elvá- 
lasztaték, este két gyilkos megrohanta, ’s a’ dö
fést kísérője hárítá-el karjával. Az egyik gyilkos 
elfogatott. — A’ választások nem kis befolyással 
vannak a’ statusjövedelmekre és iparra. A’ posta 
legalább is 100 ezer ft. stgel többet hoz-be. A 
könyvnyomtatók is nagy hasznot látnak a’ sok felirás 
és meghívó jegy nyomtatásából. De még a’ sebé
szeknek is jó keresetet ad a’ választásokban össze
tört fejek’ ’s tagok’ gyógyítása.

A’ Standard szerint hírlelik, hogy a' parlament 
összegyűlése után 12 új pair és 4 hg. fogna nevez
tetni. — A’ M. Herald illy megjegyzést teszen a’ 
k. famíliáról: A’ királyné igen jól játszik zongorán, 
’s e’ mellett kellemes szava van. Kent hgné ügyes 
hangmüvészné. IV. György' violoncellót játszék, ’s 
szép alhangon énekelt. Cambridge hg. jelesen játszik 
hegedűn; Augusta hgasszony több hangműveket 
szerzett; Adelhcide királyné igen ismeri a’ hangá- 
szatot. — Múltában jun. 21kétől 28ig 279 cholera- 
beteg közül 222 holt-m eg. Jul. 4keig ismét 30tf 
cholera-eset jött-elő. — Konstantinápolból írják a ’ 
M. Chroniclének, hogy Vixen hajót az oroszok’ 
hadi hajóvá változtatták.— A’ Bethovennek Bonn
ban állítandó emlékre jul. 26kán adott hangverseny
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mind hangászati, mind jövedelmi tekintetben rosz- 
szul ütött-ki.

Durham városban is igen tüzes volt a’ válasz
tási vita. A’ reformerek minden erejüket Összeszed
ték , ’s reményök annál nagyobb volt, mivel ma
ga Durham 1. is, ki ott nagy befolyással bí r ,  most 
itthon van. Mindazáltal a’ poll az eddigi követeknek, 
u. m. Trever torynak, és Harland whignek elvá
lasztásával végződött, noha Durham 1. levelében a’ 
város képviselőségének meg nem osztását ajánlotta.

J. Planta u ra t, kinek neve az orangista egye
sület eránti parlamenti nyomozáskor sokszor emlí- 
te ték , a’ hannoverai király a’ Guelph-rendel aján- 
dékozta-meg, mire a’ whig-radicalis lapok némi 
észrevételeket tettek; Planta úr azonban IV. Vil
mos titoknokának egy levelével bizonyítja, hogy 
Erneszt király csak elhunyt báttyának kivánságát 
teljesítő.

F R  A N C Z I A  O R S Z Á G .
A’ júliusi ünnep második napja nem volt fé

nyesebb az elsőnél. Az egyházak, mellyekben gyász 
istentiszteletek ta rta ttak , ezelőtt gazdagon valának 
ékesítve, de az ékesítmény évről évre egyszerűb
bé, ez idén pedig egészen fénytelenné lön. Csak 
a' Louvre sírjainál látszottak díszitmények, ’s min- j 
denik sírnál egy nemzeti őr állott. Az ifjak , kar- 
jokon fekete fátyollal, ’s némellyek zsebükben be
szédekkel, csapatonként jártak azutczákon, ’s fog- 
lalatoskodtatták a’ felvigyázó rendőrséget. A’ nép 
csendesen viselte magát. A’ Journal des Débats 
örül e’ csendes ünnepnek. „Nem k e ll, úgy mond, 
a’ júliusi revolutiót következéseitől elválasztani, 
különben nagysága félre ismertetik. Mi lenne há
rom napi buzgalom olly gyúlékony nép életében, 
mint a’ mienk,  ha Francziaország, a’ revolutiót 
megfővén, annak egész terjedelmét ki nem számí
totta , ’s határait szorosan ki nem tűzte volna ? Hogy 
ezt valaki felfoghassa, nem csak hősi kezdetét kell 
tekintenie, hanem az alkotványi thrón és monar
chiái alkotvány gyors felállását, a’ polgároknak 
csodálatos szerkezését nemzeti őrökké, az ország 
belső bátorságának és külső függetlenségének meg
őrzése végett, a’ népnek tiszteletét a1 köz hatalmak 
irán t, kivéve az egyet, melly a’ köz szabadságok
kal megférhetlennek nyilatkozék, a’ gyöngéd félénk
séget a’ szerzett jogok és magányos érdekek előtt , 
Európa békéjének fentartását, és a’ nyomós ellen
szegülést az anarchia merészletei ellen. A’ júliusi 
revelutio a’ szabadságot védelmezte, ’s a’ rendet 
visszaállította, a’ ministerek rendeletéit széttépte, 
s életöket megoltalmazta, egy despotaistatuscsínyt 

semmivé tőn ’s a’ júniusi és áprilisi lázadásokat el
nyom ta, minden szenvedélyeknek gátat vetett, a’ 
féktelenséget gátolta, büntette és megkegyelmezett

neki. E ’ czímzetekkcl üli a’ júliusi revohitio hete
dik évi ünnepét I“

Bonaparte Lajos hg. megjelenése nagy mozgás
ba hozá á* franczia határszéli rendőrséget, ’s az uta
zók szorosan megvizsgáltatnak.

A’ tudományok akadémiájának juh 17ki ülé
sében GeofFroy Saint-IIilaire úr egy lev elet olvasott
fel Mercenaro úrtól, ki azon csudálkozik, hogy 
némelly természetvizsgálók most is tagadják maj
mok létezését a’ gibraltari sziklákon, holott ő a* ke
leti részen tizenkettőnként látta a’ majmokat já t
szani , ’s az Alamedán sétáltakor sokszor kéntelen 
volt elre jtezni a’ majmok által rá dobált köv ek előtt. 
Egy altiszt állítása szerint éjjel egészen az ágyutele- 
pek alá mennek a’ majmok, ’s őket meglőni vagy 
riasztani nem szabad.

Paris fenyítő törv ényszéke előtt közelebb egy, 
részint furcsa , részint érzékenyítő vallatás történt. 
Az elnök tudakozá Mezerayné asszonyt: Sokszor 
megverte-e önt a’ férje? Mezerayné: Istenem, el
nök ú r , hiszen én erről soha senki előtt sem panasz
kodtam. E lnök: Tudom , de a’ szomszédok boszan- 
kodtak az ön férjének viseletén, ’s a’ királyi ügy
védnél panaszt tettek. M ezerayné: A’ szomszédok 
roszul cselekedtek , én legjobb egyetértésben élek 
férjemmel. Elnök: E ’ becsületére válik önnek; do 
most törvényszék előtt áll, ’s igazat kell mondania. 
Mezerayné sírva: Igazat fogok szólani. Elnök: Lé
gi szokása e’ már férjének önt v erni? Mezerayné: 
18Í i  óta. De ezt jó névén kell venni tőle; mert ez 
azon bánattól v an , melly rajla erőt v e tt, mióta a’ 
császár nem vala császár. Szegény férjem igen sze
rette császárját. Addig soha egy újjal sem bántott. 
De mióta a’ császár nincs, ivásnak adta m agát, '* 
elkezdett verni. Elnök: Úgy látszik, hogy önnel 
igen is gorombául bánt. Mezerayné élénken: Oh 
éppen nem,  elnök ú r ;  bizonysága ennek az , hogy 
igen jól érzem m agam at; ő semmimet sem törte- 
el. Elnök a’ vádlotthoz: Mezeray, hallja-e, milly 
buzgón igyekszik felesége önt kimenteni. Ön igen 
megérdemli a’ büntetést. M ezeray: Nem az én hi
bám , miértmozdították-el császáromat? Elnök: E ’ 
nem ok felesége v erősére. M ezeray: Erősebb az ná- 
lamnál; ha császáromra gondolok, a’ v ér fejembe 
szökik, ’s ütnöm kell. Elnök: Hát gyakran gon
dolkozik-e róla? Mezeray: Minden nap. Mezeray
né: Ne hidje elnök ú r, csak dicsekszik. Mezeray: 
Kérdezze az úr feleségemet, nem szűntem-e meg 
a’ veréstől ? mihelyt a’ császár visszatért. Mezeray
né: Az igaz; mart. 20kától fogva igen jó volt, még 
április és május hónapokban is, csali junius vége 
felé kezdette-el ismét. Mezeray: Waterloo után, a’ 
világos. Az öreg katona három hónapi fogságra Ítél
te te tt, ’s az elnök emlékeztető az asszonyt, hogy
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ha férje még ezután is fogná verni, eh álhatik tőle. 
Óh nem , elnök ú r , válaszolá az asszony, igen kö
szönöm , de nem cselekszem. Ő gyermekeim apja, 
’s örömest szenvedek tőle. Ila  a' szomszédok nem 
szólnak, én sohase panaszkodtam volna. Szegény 
férjem !

Jid. 29kén reggeli 6 órakor ágyudurrogások 
hirdet ék a* népiinnepet; de a* boltok még délben 
Is nyitva, ’s a’ munkások dologban voltak. A’ 
Temps oda czéloz, hogy jövendőben egy napi ün
nep is elég lenne, csak hogy ez határozottan e 
végre rendeltetnék, ’s más ünnepek által ne gátol- 
tatnék-meg, mint most is a* szemle azért maradi
éi , mivel a’nemzeti őrség nem rég volt összegyűlve a’ 
király előtt; egyébiránt is sok emberek vannak, 
kik e’ polgári ünnepet utálták s lassanként eltöröl
tetni kivánnák.

Loiret eskiitt széke jul. 21kén a’ megszökött 
politikai vétkeseket kizárta az amnestiából. Pont- 
farcy gr. Berry hgnének Vendéeban kalandoztakor 
legmunkásabb pártosa, öt évi önkéntes száműzetés 
után megjelent a’ törvényszék előtt, ’s ámbár ügy
véde az amnestiára hivatkozott, *sa’ főügyvéd csak 
egy év i fogságot követelt, miután a’ jury  őt vét
kesnek nyilatkoztaié , a* törvényszék 5 évi fogság
ra ítélte. — Marseilleből több franczia orvosok 
készülnek Palermóba.

Napoleon kisöccse ellen, ngy látszik, lépések 
tétettek a’Schweizi országgyűlésnél. Eleinte a’ Jour
nal de Paris csak reményét nyilvánítá az iránt, hogy 
Schweiz nem engedendi a’ herczeget ott tartózkod
ni. A’ Paix pedig most már azt jelenti hogy a’ Iig. 
kiutasítása forma szerint kivántatott. Ezt ugyan a‘ 
Counier fran^ais nem hiszi Mólé úrról, mert ez 
Schweiczot megsértené. Bonaparte Lajos Thurgau 
cantonnak polgára, ’s pattantyús tiszt a’ szövetség 
szolgálatában. Schweiztól polgára száműzését kí
vánni, éppen annyi volna, mint azt kívánni, hogy 
nemzet lenni szúnjék-meg. A’ Temps így szól: Né
niéi ly emberek a’ júliusi dynastia ellenségének te
kintik a’herczeget, pedig e’nemigaz ; öle van köte
lezve e’ dynastia iránt;  ő nem ezt, hanem Fran- 
cziaországot sértette-meg. Straszburgban nem thur- 
gaui polgár czúnzetével lépett-fel. Valóban okosabb 
s illőbb lett volna hibáját nyilván elismernie s a’ 

következéseknek engednie.
A’ megyei választások kezdetével Montalivet 

úr egy jun. 22ki körlevélben felszóllítá a’ főispá- 
nyokat, tennének tudósítást a’ megyei tanácsno
kok politikai charakteréról, mi v égre illy formu
larét külde nekik: 1) A’ kormányrendszer b rátái; 
2) mérsékleti demokratiai oppositio; 3) kivált de- 
mokratiai oppositio; 4) mérsékleti legitimista op

positio ; 5) kivált legitimista oppositio. Némelly 
hírlápok ebből nagy lármát ütöttek, miért a’ Jóm 
nál de Débats közli a’ körlevelet a’ megjegyzéssel, 
hogy Montalivet úrnak értesítetnie kellett a’ válasz
tandó mairekről ’s társaikról, mielőtt névjegyzékü
ket a’ király elibe terjesztette volna.

Az algíri Moniteur juh 21 kén egy jul. 16ki 
csatáról tudósít, miként Duvivier ezredes 600 gya
loggal 120 lovassal, a’ guelmai tábortól két órá
nyira, merészen támadt-meg 5000 ellenséget; de 
tőle bekeríttetv én , ’s körülte mindent lángba bo
rítva látván, szép rendel visszavoiudt Guelmába; 
vesztesége 4 holt és 64 sebesült. Ez alatt a’ barát
ságos törzsökök háznépöket, csordájikat és sátrai
kat bátorságba helyezek. Az arabokat Achmetnek 
Eoázis nevű tiszte vezérlé, s tetemes veszteséget 
szenv edett. — Rainier gőzhajó juh 22ki tudósítá
sokat hozott Toulonba.. A’ tlemeceni őrsereg Oran- 
ba érkezett, ’s innen Bonába küldetett. Oran vá
sárán minden bőséggel volt. Némelly törzsökök 
eleinte nem kedv élték a’ szerződést, de később meg- 
íi) ugodtak benne. Abd-e!-Kader Mascarából Tlemc- 
cenbe ment. Blidát még nem foglalták-el a’ fran- 
cziák, Algír tartományba várván az einirt, a’ szer
ződés teljesítéséről személyesen gondoskodandót.

Joimille hg. juh 30kán utazott-el Toulonba, 
mint hadnagy Casy kapitány alatt a’ 100 ág>ús 
Hercules hajón tengerre szállandó. A’ hg. csak 20 
éves, még is már a’ negyedik utazást teszi; mos
tani czélja Amerika. Hercules, az egész déli ha
jóseregtől kísértetve, először Gibraltárba evez,  ’s 
onnan csak Fav orite korvettet viszi magával. Ma- 
derát, Teneriffát, Senegált, Santiago de Pray á t, 
Rio Janeirót, Bahiát, Cayennet, M artinűjuet, 
Guadeloupet, Jamaicát és Gubát Játogatja-meg a' 
herczeg, ’s Chesapeak-öbölből az egyesült statusod 
belsejébe is kiránduland. Utazása 8— 10 hónapig 
fog tatjani.

Sebastiani gr. követ az angol udvarnál, Paris
ba érkezett. — Pontfarcy gr. a’ cassatioszékre hi
vatkozott. Ügyét Berry er úr v iendi; ’s mivel Du- 
pin úr az amnestiát igen szabadelműleg inagyarazá, 
remélli a’ Gazette de France, hogy Berry er m at 
gyámolítani fogja, s így az ő fényes talentomának 
jó hatása leend. — A' cassatioszék juh lökén ha- 
tározá, hogy a’ kik nem gyalázatos büntetéssel já 
ró gonoszságról vádoltatnak, kezességre szabadon 
bocsátatásukat kérhetik. A’ Constitutionnel szerint a’ 
tulieriák kertjében reggelenként sok apró centimek 
találtatnak, egyik oldalon Bordeaux hg. arczképé- 
vel ’s e’ körirással: „V. H enrik , francziák királya;4* 
másik oldalon pedig borostyán-koszorú e’ sza
vakkal: 1833 sept. 29ke. (A’ hg. teljes korának 
ideje.)
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P E R S I A .
A’ Times levelezője Konstantinápolból így ír: 

A’ persa schall, legújabb tudósítások szerint, He- 
ratba indult , ’s szándéka, Teheránba addig vissza 
nem térni, mig e’ tartományt meg nem hódította, 
’s Khorassant, hol most a’ legnagyobb anarchia 
uralkodik, le nem csendesítette. Az orosz k ö v e t, 
m ondják, császára részéről segítséget Ígért neki. 
Aleppói levelek szerint Damascusban kiütött a’ 
cholera.

N É M E T O R S Z Á G .
A’ lipcsei könyvnyomtató czéh Tauchnitz és 

Hackh urakat küldi, mint követeket, Mainzba 
Guttenberg ünnepére. A’ könyvárusok is küldenek 
követeket; sőt több könyvárusok és nyomtatók ma
gok is szándékoznak Mainzba utazni.

Göttinga juh 28kán. Az egyetem ma délután 
tartott egyházában gyász istentisztelet 1Y. Vilmos
ért. A’ fekete ’s fehér szőnyeggel bevont karzaton 
két cziprus között állt a’ szónokszék. Hátul a’ bol- 
dogultnak csillagkoszorúval kerített neve alatt egy 
tábla volt ez egyszerű felírással: „Regem Rectorem 
suum sibi ereptum luget Georgia Augusta.“  K. O. 
Müller udvari tanácsnok latin nyelven tartott be
szédet az elhunytnak charakteréről, ’s megemlíté 
az ő különös vonzalmát e’ város és egyetem iránt. 
A’ tanítók m ind, tanulók is igen nagy számmal vol
tak jelen.

Polignac hg. Egloffsheimban mulat Regensburg 
m ellett, ’s közelebb Münchenbe fog költözni Rech- 
berg gr. palotájába.

Tübingában jul. 30kán halálozott-meg Münch, 
theologia tanítója, dekán és városi pap , 62dik 
évében.

Karlsruhe aug. Íjén. Nagyiig, ő k. magassága 
ma rekeszté-be az országgyűlést különösen nyájas 
beszéddel, melly sorra előszámolá a’ jelen ország- 
gyűlés által elintézett fontos tárgyakat. Ezek között 
leginkább figyelmet érdemelnek: egy középponti 
büntető intézet ’s a’ nyomozás alatt levő foglyok 
fogházainak építésére ’s bővítésére, téboíjodott'ak 
házának czélszerü építésére, folyamok szabályzásá
ra , utakra , vámépületekre , az akadémia épületé
nek bevégzésére ’s műdarabok vásárlására, a’ ka
tonatisztek zsoldjának ’s nyugpénzének nevelésére 
szavazott tetemes summák. Mindezekért szíves kö
szönetét mondván a’ nagyhg. így nyilatkozék: 
„Bízzanak bennem az urak ezután is, tiszteljék a’ 
jogot, vegyék illő tekintetbe a’ fenálló viszonyo
k a t, így mind inkább megerősítendik alkotvá- 
nyunkat, mellynek hu megőrzése és pontos teljesí
tése életem legfontosabb feladatai közé tartozik/4 

A M E R IK A .
A z egyesü lt statusok korm ánya visszaadatá a’

Natchez hadi hajó által nem rég elfogott mexicói 
brigget, valamint a’ mexicóiak által elfogott ame
rikai hajók ’s utazók is szabadon bocsátattak. Uj- 
yorkban jun. 29kén tartott gyűlésben már Webster 
Dánielnek jövendőbeli praesidenssé választásán ta
nakodtak. Floridában az indusok csakugyan hábo
rúhoz készülnek.

Új-yorki jul. 8ki tudósítások szerint a’ keres
kedés régi élénkségét visszanyerni látszék. A’ po
litikai versengést újra elkezdték a’ hírlapok, ’s a’ 
mostani és kilépett praesidens mellett és ellen élén
ken folytatják. Májusban már 4,803,961 dollár jö 
vedelme vo lta ’ kincstárnak, kiadása pedig csak 
2,727,177. Északi Karolinában Warringtonban jul. 
29kén halálozott-meg a’ 83 évii Macon Nathanael, 
a’ képviselő háznak később a’ senatusnak érdemes 
tagja, Jeffersonnak és Madisonnak lelki barátja. 

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápoly jul. 25kén. A’ holtak száma naponként 

már csak 120—150re megyen; de N ico, Mássá, 
Méta és Sorrento szemközt fekvő helyeken még 
nem igen jól van az egészségi állapot. A’ sicilíai 
esetekről hallgat a’ korm ány, ’s a’ közönség an
nál többet beszél ’s annál több ál híreket kőit ró
luk. Palermóban, magányos lev elek szerint, utolsó 
vonaglásiban van a’ nyavalya. A’ nyár még eddig 
igen mérsékleti volt.

P O R T U G A L L I A .
Lissabon jul. 1 őkén. Tegnapelőtt Oportóból 

telegraph által üzenteték a’ korm ánynak, hogy 
Villa da Barca őrserege ’s lakosai az 1826ki chartát 
kiáltották-ki; a’ Bragából oda küldött seregek 
egyesültek a’ felzendűltekkel, ’s visszatérvén Bra- 
gába, ott is a’ chartát kiáltották-ki, miért Oportó
ból egy seregcsapat indítatott-el Braga felé. E’ tu
dósítás következésében a’ kormány több személye
ket elfogatott. Tegnap semmit sem jelentvén a’ te
legraph , úgy hiszik, hogy a’ zendülés Oportóban 
is kiütött. A’ cortes a’ személyes biztosítványokat 
az egész országban felfüggeszteni határozá bizonyta
lan ideig, a’ sajtószabadságot egy hónapig, napi 
lapok nyomatását további parancsig. Mi tehát ismét 
visszaestünkD. Miguel önkényükorába; m indenki 
van téve ellensége üldözéseinek. H a k it személyes 
ellensége bevádol, tüstént katonák küldetnek éret
te , ’s illy módon legnagyobb boszantások követtet- 
nek-el a’ házaknál. Terceira hget is keresték palo
tájában; Pinto Magelhaes néhai ministert pedig be 
is fogták; a’ többi czélba vett főszemélyek bujkál
nak. Sa da Bandeira 800 emberrel készült Opor- 
tóba.

Londoni lapok is valósítják  a’ Portugálból köz
lő it e se te k e t , ’s a’ cortes határozatát a’ szem élyes  
biztosítványok  és hírlapok m egszüntetése iránt.
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Braga ’s Oportón kívül Chavesben, ’s Tras-os-Mon- 
tes tartománynak több helyein is kikiáltatott. D. 
Pedro chartája. Leiria b. (Vasconcellos generál) 
corteskövet a’ zendülőkhöz csatlakozott, ’s a’ had
sereghez proclamatiót intézett.

Lissabonból jul. 23ki tudósításokat közlenek 
a’ londoni lapok. A’ bragai ’s harcai zendülők meg
szaladtak a’ híven maradt seregcsapatok előtt. Sa 
da Bandeira 500 katonával evezett-el Oportóba, 
hol jul. 23kig nem igen kiáltatott-ki D. Pedro char
tája. Lissabonban Dr. Suxónál megtaláltatott az 
Összeesküdtek névjegyzéke, mire sokan befogat
tak ; Saldanha marquis az angol követség palotá
jában kereste menedékét. Jul. lükén hírlelek Lis- 

- sabonban, hogy Oportóból a’ zendülők ellen nyo
mult Almangum báró seregével együtt a’ zendülőkhöz 
csatlakozott. E ' revolutiónak főjei Leiria, Setubal ’s 
Casilhas báró és Sespa Pinto ezredes. Pearl angol ha
jó  Caxias előtt vete horgonyt, szükség esetében 
Braganza hgnét oltalmazandó. Oportóban az ango
lok is hajót kértek védelmükre.

A’ Tinges jul. 2Ski második kiadásában ismét 
e’ tudósításokat írja Portugálból: A’ cortes 500 
ezer ft. stg. költsön vételére is meghatalmazó a’ 
kormányt. Sa da Bandeirával jul. 15kén Jose da 
Silva Passos úr is elment Oportóba, mint annak 
újonnan nevezett polgári kormányzója. Jul. lGkán 
telegraph által üzenteték, hogy a’ villa novai és 
bragai zendülők megfutamlottak az Oportóból elle- 
nök nyomult seregcsapatok előtt. Jul. 17ki telegra- 
phi jelentés szerint a’ 4ik hadosztály parancsnoka 
jul. I6ka éjjelén Bragába érkezett, ’s haladék nél
kül űzte a’ lázadókat, nehogy magokat Yalen^a 
várba vehessék. Geras de Lima visconde Yiana őr
ségét nem bírhatá engedelmességre. A’ miguelisták 
örülnek az alkotványiak viszálkodásán, de még sem
mi mozgást nem tettek; éppen Remechido büntet
len folytatja dulásait Algarbiában. — Az angol 
Courier jul. 23ki tudósításokat kapott Lissabonból, 
hol különbözőképen vélekedtek D. Pedro chartájá
nak kikiáltásáról, mi egyébiránt valószínűnek tarta
ték,  ámbár a’mostani ministerium alkalmasint meg
marad. — A’ M. Post szerint még jul. 2 Ikén sem 
állítatott-vissza a’ csendesség, noha a’ ministerium 
lehetőségig igyekszik ra jta ; a’ királyné jul. 21kén 
költ proclamatiójában egyetértésre szóllitá a’ Portu
gáliákat, mint égj etlen eszközre, mclly a’ nemze
tet a’ fenyegető veszélytől megmentheti. — A’ 31. 
Herald beszéli, miként a’ Tajo partjára őrök állí
tattak oily parancsai, hogy kiszálni senkit se enged
jenek. E ’ rendelet az angol hajósereg legénységére 
is kiterjesztetvén , sir W. Gage aladmiral az angol 
consul által ellene mondatott, ’s az angol katona
ságra nézve vissza vétetett a’ rendelet. Dias d1 Oli

veira ministeri elnök az angol követhez folyamo
dott tanácsért; ellenben Soares Caldeira, a’ rend
őrség fője, gőgösen nyilatkoztató neki, hogy ha a’ 
britt hajósereg most is beavatkoznék, mint más
ko r, ő nem fog jó t állni az angolokat érhető kö
vetkezésekért. — A’ True Sun írja, hogy a’ fel- 
zendült seregeket csak altisztek vezérlik, nem pe
dig Leiria báró, ki okosabbnak vélé hátravonulni, 
’s szövevényének következéseit párthívei nyakába 
hárítani.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
D. Carlos, mint a’ Messager jul. 29kén írja , 

az Ebrón átkelt új sereg elibe siet, de a’ folyamtól 
mintegy 25 órányira ’s vele párhuzamosan folytatja 
ú tját, úgy látszik Daroca és Calatayud felé, s 
Madrid és Saragossa között ezért szakadt félbe a’ 
közlekedés. Határszéli tudósítások szerint azonban 
D. Carlos mozgásainak egyellen czélja Madrid. De 
Espartero és Oraa mindenütt nyomban űzik őt. Es- 
partero jid. lükén Cuencából Torresbe ment. Más 
részről Meer báró szándékaiban gátoltatik Barcelo
na lakosai által, hova be nem bocsátaték.

Madrid jul. 2 2kén. Oraa generál a’ hadminis- 
terhez intézett levelében azt kivánta, hogy Espar
tero és Buerens seregi Teruel felé mennének. Azon
ban Luchana gr. titkon a’ fővárosba érkezett, ’s a1 
kormány által korlátlan hatalommal neveztetett fő
vezérré, hogy a’ praetendenst szünetlen üldözze ’s 
ver je-meg. E ’ szerint O raa, Buerens és Meer báró 
neki engedelmeskedni tartoznak, ’s így visszaállí- 
tatik a’ hadi munkálatok egysége, minek hijánya 
eddig nagy hasznára volt a’ carlistáknak. Esparte
ro és Buerens jul. lükén Yillarban állapodott-meg, 
mivel az ellenség Cantavieja felé vonult. Itt már 
azt hírlelik, hogy a’ praetendens ismét Cataloniá- 
ban kereste menedékét. Örül minden, s az elfoj
tott félelem kitört a’ carlismusról gyanús személyek 
ellen. A’ nemzeti őrök meghatalmozás nélkül fog- 
dossák-el az utczákon a’ nekik nem tetsző szemé
lyeket. Tegnapelőtt portugáli hírnök ment erre das 
Antas báró főszáilása felé; Oportóban felzendültek 
D. Pedro chartája mellett. Az angol követ ma dél
után ínutatá-be a’ regens királynénak új megbízó 
levelét. A’ cortes tegnapelőtt v itatta Nunez úrnak 
az iránti indítványát, hogy a’ minister.um vonas
sák kérdőre, miért halasztotta-el a külföldi adós
ság kamatjainak fizetését ? Calatrava úr e’ tárgyban 
így nyilatkozók: „Csudálom, hogy egy spanyol kö
vet ennyire védelmezi az idegenek érdekét, meg 
nem gondolván, hogy a’ honi status-szolgák és hi
telezők majd éhen halnak. Én ezennel az egész vi
lág előtt nyilatkoztatom, hogy míg minister leszek, 
a’ külföldi hitelezőknek egy fillért sem fogok fizet
ni, míg a’ belföldiek mind ki nem eléghetnek.



( t O l  )

(zajos tetszés, követek 's hallgatok kiáltozok: ug) 
kell lenni!) Mi több, egy külföldi statushitelező- 
nck sem fizetek, míg a' polgárháború véget nem 
ér! Sőt sem külföldi, sem belföldi statushitelező 
sem kap csak egy fülért is, inig a' polgárháború be 
nem végeztetik !u Ennek ugyan örülhetnek a’kül
földi hitelezők. N u llá z  úr indítványa félrevettetett.

Bordeanx jul. 29kén. D. Carlos kevés szánni 
seregcsapattal Cantaviejába érkezett. Seregei Ca
marillas vidékén állottak. Espartero Sta. Eulaliá- 
ban, Oraa Mórában volt, Buerens Teruel felé for- 
du’t. Esteiiában 400 carlista érkezett, k ik  a' jul. 
21 ki csatakor megsebesítettek.

.Madridjuk 23kán. Egy ma kihirdetett k. vég
zet nov. 19kére liívja-össze az új alkot vány szerin
ti cortest két kamarába. A' választások, az új vá
lasz rástör vény szerint sept. 22kén fognak clkezdet
ni. A’ cailista összeesküvés, miből olly nagy lár
mát ü töttek, három dámából, 9 szerzetesből, egy 
ügyészből, egy káplánból és egy ajtónállóból állott, 
's ezek akarták a’ statust felforgatni. Oraa generált 
n m győzik eléggé magasztalni a' hírlapok. Spa
nyolország többsége most már csak gueriilerónak 
tekinti a' praetendenst, ki annyi merészséggel ’s 
éles látással sem b ír, mint Gomez. Miképpen re
mélheti D. Carlos, hogy Madrid vagy más fővá
ros kapuit megnyissa előtte, mikor csak Vinaroz, 
Castellon ’s más hasonló helyekbe sem vala egész 
haderejével képes bemehetni. Más részről szégyen 
a' madridi kormánynak, hogy Palilbst szeme előtt 
engedi dúlni, ’s a’ gyors szekereket felégetni. Az 
öreg Castanos general beteg.

Bayonneból jul. 27kén ellenkező híreket írnak 
Zariategui carlista osztályának mozgásairól. Egyik 
hír szerint kénteien volt ezen osztály, Escalerávaí 
kemény csatát állván-ki, a’ baski tartományokba 
visszatérni; másik szerint a’ christinők s portugá
lok sükcreflen támadt.ík-meg a’ carlista hadvonalt, 
’s Zariategui hadi tuclósí tusaiban mindig győztesnek 
vallja magát.

A’ Messager folyvást állítja, hogy D. Carlos- 
nak nincs gondolatában az Ebrón átmenetei, hanem 
csak az új expeditióval egyesülés. A’ Journal des 
Débats megjeg)zi, hogy Madridban, jul. 22kén 
tudták-m eg az északi Portugálban támadt zendü
lést a’ hírrel együtt, miként a'portugáü segédsereg 
'nsszahívatott. Perpignani tudósítás szerint Ripoll 
jul. 27kén feladta m agát; őrserege fegj^vereit le
rakván, Olotba küldetett. Urbistondo Cabalerias 
bandájának egy részét a’ városban hagyván San Juan 
de las Abadessas felé fordult.

Parisba alig. lsőjéroj következő telcgrafi üze
net érkezett: Bayonne, jul. 31 d. D. Carlos ismét 
Cantaviejába m ent, hol betegen fekszik. Seregei, 
valamint az aragoniai és valenciai csapatok eg) e- 
sültek ott. Espartero és Oraa oda fórdiiltak és Can
tab ieját ostromolni akarják.

Madridban jul. 24kén, a 'k irályné  névnapján 
hirdettettek-ki a’ választás, amnestia és zár meg
szüntetése eránti törvények. — Saragossai jul. 26- 
ki levél szerint a’ praetendens jul. 22kén Cantavie
jába érkezett. Komor búba merültnek látszik, ’s 
mióta a' lakosok érzelmét kalandozásában kiesmer- 
te , felébredt csalódásából. Oraa jul. 22kén Mórában, 
Espartero Santa Eulaliában, Buerens Blancashan 
-állott. D. Carlosra nézve nagy csapás a olt azon sar- 
dini hajó elfogása, melly neki fegyvereket hozott.

Telegrapbi üzenetek. Nai bonne jul. 31dikén 
Meer báró jul. 29dikén Olotból 6 —7000 emberrel 
San Juan és Campredon segítségére inenvén , Cap- 
socosta mellett megtámadtatott a’ lázadóktól; a’ 
csata eredményét nem tudni. Ripoll őrseregéből 
jul. 29kén 180 Puycerdába érkezett lefegyverezve, 
150 pedig Francziaországba szaladt. — Bayonne jul. 
31kén. Santanderből jul. 27kén írja a’ franczia con
sul, hogy Castor, használván Escalera tá\ollétét, ki 
Castiiiában űzi a’ carlistákat, e’ város felé nyomul 
3000 em berrel, kik közűi 1000 ember már a’ To
rán go völgyet elfoglalta.

** *
KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK. Marseille, 

jul. 21dikén. Nagy csendesség a’ gyarmati árúk
ban. Kávé ’s ezukor e’ héten szinte semmi se ada- 
tott-el; pamutból 3000 csomónál több. Olajbogyó 
olaj dugaszban árultatik.

L yon , jul. 26kán. Némi csendesség állott-elő 
a* selyem árulásában. Jul. 22kén 725re szaporodott 
a próbául adott csomók száma. Valami kevéssel 
minden czikkek ára leszabott, a’ finom tramese- 
(én kívül, mellyek, ritkaságuknál fo g \a , most is 
nagy áron kelnek.

Brüssel, jul. 23kán. A’ régi bank meghatal
mazást k é r t, ’s vizsgálat után mégis nyerte azt. Az 
ez eránti k. határozatból kitetszik, bogy a’ bank 
az előbbi kormány által 21,090,000 hollandi forint 
kibocsátására hatalmaztatott-meg, de ebből csak 
20,815,375 ft. volt forgásban. Az új bankjegyek 
ezeket pótolandják-ki, 's mennyiségük már nem 
hollandi forintok, hanem belga francok szerint sza- 
batik-meg. Jun. 20kán a’ régi bankjegyekből még 
csak 827,218 ft. volt forgásban.

Ifiadja K u l t  s á r  A. — Szerkezteti G a lv á c  sy. Zöldkertutcza (^oí)U >ací>er-'@ offe) 4 9 8  sz. 
Nyomtatja T r a t  t n e r  - K á r ó l y i  Urak* útezája  61<£ szám  alatt.
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Áltnézése a’ folyó észt. januári időjárásnak.
(A ’ budai k. csillagvizsgáló intézet1 időjárási napkönyve szerint.)

in ago ss ág a a’ légm érőn ek a’ hévm érőnek

legnagyobb . . . 27 h. lOv. ,0 1 0  (  9 k én ) 4 - 3° ,0 (8 k á n )
közép . . . . 27 . 5 >107 4 - 1 ,880
legkissebb  . . . 27 . 0  ,3 3 4  ( I 4 k é n ) 4 - 10 ,8 ( 2 kán)

Legnagyobb különbség a1 légnyomásban: 9Vl ,676 ; a1 mérsékletben r 13° , 8.
Az elmúlt hónap’ időjárása két bélyeget v iselt, m ellyek, épen nem öröm ünkre, igen tartósak 
és állandók valának, értem: a ködöket és je lleg eke t^  Amazok 26 napokon (köztük 18 közve- 
te ilen  egym ásután kö ve tkeze ttJ  valának szemléih» tők ; ‘s emezek 18 napon egészen e lfed ték  
az e g e t , s1 köztük 14 vala szakada tlanu l borult. Ezen gyakori k o d , ’s a1 számos borult egű 
napok olly bélyeget nyomtak e’ hónapra , meliy kidönben csak Novemberben tapasztaltatik, ’s a’ 
hónapnak no\cmberre!i hasonlatosságát időjárási tekintetben, még inkább neveié az általában 
lágy ’s kevés változás után ismét szelidcbbé Aalt m érséklet, m e lln e k  lehet tulajdonítni hogy e’ 
hónap’ folytában olly gyakran Jucskositá u tczáinkat’s utainkat sár és \iz . —  R endkívü li je lene
teke t nem tapasztalék; esó zö tt  3 napon , h a va zo tt 4, szélvész  2, kemény szé l j ú t t  3 napon* 
Uralkodó szél vala az északi, ’s mellette az északnyugoti és déli. Dr. A lbert Ferencz  s. k*

J e l e n t é s .

á Tudományos Gyűjteménynek
1837-dik évi folytatásáról.

Ezen legrégibb tudományos Journalunk (a’ 21dik észt. folyamat) a’ jövő I837dik évben 
is , nagyságát és elrendeltetését, mint eddig , meg fogja tartani a’ vele járó Koszorúval együtt.

Előfizetési ára postán 18. for. V.Czéd.; helyben 14. for. Y.Czéd. Előfizethetni a’ Cs. kir. 
Posta Hivataloknál és az alúlirttak könyvnyomtató-Intézetében. Pesten , Januar. 1837.

T ra ttn e r  és K á r o ly i .

(3) Néhai B eregszászi Pál
nak j  a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk
nak következő' két nevezetes mun-, 
kája:

Iber die A elinti élik eit der hun- 
garischen Sprache mit den mor
genländischen , nebst einer Ent
wickelung der N a tu r , und man- 
eher bisliero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig  1796. 
(214 lap negyedrétben.) és 

E ls ő  f é le sz t endo. 1837.

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

3Iegszerezhetók a’ H azai V 
Külföldi Tudósítások’ szerkesztő  
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
cher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára 1 forint 24 kr. az 
utóbbinak 1 for. pengő pénzben.



X « X

Je len tés .
Miután az országgyűlési nyomtatványok 

egészen befejezve a’ sajtót elhagyták, az illet» 
s’ t. czímii előfizető urak minden tisztelettel 
m egkérettetnek, hogy végső íveiket o tt ,  hova 
rendelték , által venni ne terheltessenek; kik 
pedig semmi rendelést nem te ttek , vagy Po- 
sonból magoktól a’ könyvnyom tatóktól, vagy 
Pestről Füskuti Länderer Lajos’ könyvnyomta
tó intézetéből azokat elvitethetik, hova is e’ 
végre elegendő példányok szálítattak. — Mivel 
pedig a’ naplókönyvi maradékon fölül is még 
fizetés járand (t. i. az említett naplókönyv’ 
XIV-dik előfizetéséből viszsza járandó m%jradék- 
r a ,  kik azt befizették — 1 for. 40 kr. pp ; 
különben az Írások’ YlII-ik előfizetésére még 
2 for. 40 kr. pp.) — erről szóló számad* 's 
fölvilágosító nyugtatvány is ki fog szolgáltatni.

Egész példányoknak á r a :
A' jegyzőkönyv, XIV. kötet. 55 for. 0 k r pp. 
Az országgyűl. írásuk, VII. kötet, (az utolsó 

két részre osztatik) - 34 fúr. 40 kr. pp.

(2) Tudományos-jelentés, aiói-
irott a’ titt. Közönségnek ezennel tudtára adom, 
hogy a’ múlt esztendei Aug hónapban az Érte
sítőben hirdetett H o n i  M a g y a r  T ö r 
v é n y  k ö n y v e m  még e’ folyó hónapban a’ 
sajtót elhagyja; azért figyelmeztetem a’ litt, elő
fizető u rakat, hogy példányaik’ általvételére 
következő Józsefi pesti vásár alkalmával rende
léseiket megtegyék. — Egyszersmind jelentem, 
hogy az eiofizetest, vagy az aláírást is a’ mon
dott vásárig , az az Martins 20káig a’ hirdetett 
32 garas ezüst előfizetési árron még elfogadom 
— azután pedig bolti ára 2 for. p. p. fog emel
tetni. Pesten, febr. 7kén 1837.

Acsádi  Acsády S á n d o r ,
" hites ügyvéd.

Lakása kerepesi u t, Benitzky ház. (2)

(1) Czukor- répa -mag eladás.
H o g y  m indazoknak szo lgá lhassak , k ik  jö v e n 

dőben maguk szándékoznak czukrot készíteni, 
külföldről legnagyobb ’s ezukkorral legteljesebb 
fajta répa-magokat hozattam , ’s itt magam is 
a’ legkülönösb jóságu magokat termesztettem. 
Kaphatni ezen magokat a’ házi répa-czukor ké
szítés gyakorlati tanító intézetében Pesten Leo- 
pold-városban 311 sz.a.az új-épülettel átellenben.

L inberger J . G. (3)

(1) Juhbélyeg, angol juhnyi- 
rő ollók ’s más egyébb vasszer
készítm ények jelentése- A zon  k ö z 
t e t s z é s ,  m e l ly e l  az a lu lir t ,  az á lta la  fö lta lá lt  
ju h b é ly eg e k r e  n é z v e  n y e r t ,  azon ujabbi j e l e n 
tésre ösz tönz i  ő t ,  ho g y  nála m in d egyre  talál
tatnak i l ly  nem ű k é s z ,  és te tszés  szer in t  ki- 
vá la sz íh a ta n d ó  b é ly eg ek , s hogy  az I l ly é sek e t  
m eg r e n d e lő k n e k ,  bármi n em ű  form ában i s ,  
gyorsan  é3 jó l e lég  tétetik  azo k n a k  m eg k ész i-  
tése  által. H a so n ló k é p e n  a j á n lk o z ik ,  ló - és  
szarva sm a rh a -b é ly eg ek  k ész íté se  tek in te téb ő l  
is pontos s z o lg á la tá v a l .  T a lá ltatnak  az alul-  
írtnál végre m ég  külön n em ű v i l lá n y g ép e lj  ek  
(E le c tr is ir m a s c h in e n )  *s a’ cham pagner  butel-  
Jiákhoz m a sin a ;  úgy  sz in te  m in d en  nem ű an
gol juhnyírő  ollók . Az a lu lir t  e g y s z e r ’sm in d  
azt is k én te len  t is z te lt  v e v ó j in e k  j e le n t e n i ,  
hogy  m iután n ev e  alatt sok  á l-m ív ek  k é s z í t e t 
t e k ,  saját k é s z ítm é n y e i  jö v en d ő b en  az ő tu
lajdon b é ly eg év e l  le szn ek  m eg jeg y ezv e .  K ö lt  
P e s te n ,  Januariusban 1837.

> Ile isz  L öriticz,
polgári v a s sze r -k é sz í tő  m e s t e r ,  úr i u tc z a ,  

báró Brüdern házban. ( 3 )

(1) Haszonbérlési-hirdetmény.
E ' folyó 1837. esztendei fehruarius 18-kán 
szabadalmas Szent-Endre mezővárosban két 
mészárszék hozzá tartozó kaszáitokkal, f. e. 
martins 25-dik napjától kezdve három egymás
után következő esztendőre a’ legtöbbet Ígérőnek 
árverés utján haszonbérbe ki fog adatni.

K olla ro v its  B. főbíró. (2)

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 é rő je  v á ltó  g a r a s b a n .
J a n .  183". b ú z a  J k é ts z e . ro z s á rp a z a b 1 k u k u r .  i k r j e s l F e b r  1837. | b ú z a k é l s z e . | ro z s | á rp a | z a b k u k u r . |  k ö le s
2 8 á n  A tis k o lc z  | 9 0 -85  | 70 -05  | 55 -50  | 50 -45  | J0 -2 S | SO-72 (210-200 3 á n  Ú j-B e c s e ( 9 5 -8 0 | 7 5 -7 0 1 - i 55 1 45 1 ~  1 ~
2 7 e n  N .B e c s k e re k | 9 0 -7 5  | 65 -55 1 ~ I 50 4 2 -4 0 | 7 5 -7 0  | — 3 á n  A r a d | 90 | 68 1 07 j 55 1 51 4 ««  1 -
2 7 é n  A ra d 91 | 70 70 | 60 | 58 | 80  | - 4 é n  S z e g e d | 9 0 -8 3 | 75-70 t 70 60 | 50 90 |1 1 0 -1 0 0
2 8 á n  B a ja 80-67  | 6 0 -5 0 50 | 50 33 | 80  | - l é n  F e j é r v á r 8 0 -7 0 6 5 -5 6  j 5 0 -48 4 8 -4 4  | 34 -31 | 8 0 -7 8  | —
28a'n P é c s 8 0 -7 0  | 55 | 50 | 55 | 40 75 | — 4 é n  K o m áro m 72-71  ! -  1 4 8 -4 6 45-44 1 --- I 8 1 -8 1  ( —
SB án S z e g e d  

F e b r .  l é n  M o so n y
| 90-85  1 70 | 

j 105-72 |6 0 -5 0  j
65

5 0 -4 7

55 | 

| 4 5 -4 0

50

3 7 -3 2

| 9 0 - 8 5 |110-100  

| 9 0 -7 7  ( —
P e s l f e b r .  lO én J 106-86 66  | 5 3 -4 8 5 6 -5 0  | 4 0 - 3 6 j 8 6 .7 3 ')  70
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T U D Ó S Í T Á S O K .
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MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ó es. ’s apóst. kir. Felsége apr. 4d. és jun. 

13d. legfelsőbb határozati által főtiszt. Rudolf Vin- 
cze u ra t , a’ veres-csillag-kercsztes lovag-rend'1 tag
ját Budai sz. Zsigmond’ prépostjává ’s egyszersmind 
budai k. várbeli plébánossá, továbbá Vaskai sz. 
Márton apátjává nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. k. Felsége jun. 13d. legfensőbb hatá
rozatában Kovács Mihály Német-Porubai bírót sza
lagon függő ezüst polg. érdempénzzel megajándé
kozni kegyelmesen méltóztatott.

A’ nagym. m. k. udv. Kamara, a’ megürült 
halmágyi k. sóperceptori hivatalra eddig ellenőrkö
dő Turkovics István mázsamestert; ennek helyébe 
Braun Erneszt ottani k. mázsamestert; ez által üre
sen maradt mázsamesteri hivatalra ugyanott szolgá
ló Rézy Vilmos sómázsálót; továbbá ennek bel) é- 
be a’ Bánfy Líunyad k. fiók sóhívatala’ pajtaőrét 
Feigel Alajost; ennek helyébe pedig Ulfert Antalt, 
a’ munkácsi sóhívatalnál fizetéstelen gyakornokot, 
hasonlókép a? Tárkányon megürült ellenőrködő só- 
mázsamesteri hivatalra Römisch Ferencz ottani má
zsamestert; enuek helyébe Rainisch József nyu
galmazott alhadnagyot és a’ pesti sóhívatalnál in
gyen szolgáló gyakornokot nevezte-ki.

Estei Ferdinand főhg. ő fensége Brecht And
rás urat „Sonnenblumen“ czíinü költeményének 
benyújtott egy példányáért kegyesen megajándé
kozni^ méltóztatott.

Ő cs. k. Fensége a’ nádorné méltóztatott múlt 
pénteken est véli hét óra után a’ pesti Izraeliták zsi
nagógájában az isteni tiszteleten megjelenni. A ’ lép
csőnél válogatott küldöttség fogadá O cs. k. Fen
ségét ’s vezeté-fel a’ fényesen kivilágított zsinagó
gába, mellynek felső jobb oldali részén veres bár
sony baldachin ’s karszékek valának elkészítve 
a’ fenséges kegyes vendég’ számára. Szép ’s mes
terséges kar-ének kezdé jaz isteni tiszteletet ’s kí- 
séré annak minden szertartásait; mell) éknek foly
tában az ismeretes jeles szónok, az úi szertartásit 
rabbinus, ájtatoskönyörgést bocsáta-fel Jehovához 
ó  cs. kir. Felsége, az egész fels. uralkodó ház’ a’ 
fens. N ádor, a’ kegyes fenséges Nádorné’ életük
ért. Az isteni tisztelet’ végzetével a’ rabbinus hálár 

Második Félesztendő.

adó érzékeny beszéddel magasztaló Ó cs. k. Fensége 
kegyes leereszkedését e’ minden izraelita’ szívében 
örök emlékezetű napon; mire Ü cs. k. Fensége jó
tékonyságának itt is újabb jeleit hagyván, az em
lített csinos küldöttség által kocsijáig vezettetett.

G y ő rb ő l. Jun. 29kén volt szerencsénk mélt. 
Sztankovics János püspök urat, Bécsbe új megtisz- 
teltetési helyére utazta közben kebelünkbe fogad
ni ; kit már elébb, midőn vácsi nagypréposttá ne
veztetnék , egykori kanonok társai és tisztelői ma
gyar búcsúversezettel üdvözlőnek'. Most főtiszt. 
Tóth József kanonok és városi plébános úr saját 
szállásán gyönyörű hangversennyel tiszteié a’ ked
ves vendéget, ki maga is nem csak kedvelője, d« 
értője és jeles gyakorlója is a’ szívet és lelket raga
dó muzsikának. Ezt barátsággal fűszerezett ozsonna 
követé; majd kivilágítás felírásokkal tiszteletére 
udv. tanácsos ’s püspök ő mlgának, ki másnap tő
lünk érzékeny búcsuvételek között Bécsnek foly
tató útját. — Mélt. Juranics Antal k. tanácsos ’s 
szeretett püspökünk végezvén itt az áldozó papok
ká lett nevendék papok körül főpapi tisztét, püs
pöki megyéjének Tatai kerületébe m ent, hol juh 
31 diliétől aug. Jdikéig nagy számú sokaságnak ad
ta-fd a’ Bérmálás’ szentségét, ’s híveitől mindenütt 
lelkesedéssel ’s a’ legnagyobb tisztelet’ jeleivel fo
gadtatott. — Akadémiánkban a’ lefolyt osk. 2dik 
félévi próbatételek jun. 21dikétől szakadatlanul a’ 
múlt hónak 28dikáig tartattak, meílyeken tanul
mányi főigazgató ő nagyságán kívül, nagyontiszt. 
Kucsera Marián buzgó aligazgató is folyvást jelen- 
volt. A’ köz .vizsgálatok után akadémiánkban jul. 
lOdikán, a’ gymnasiumban pedig aug. 2dikán zen
ged ezé szokott buzgósággal a’ „Téged Isten dicsé- 
rünk“ -et főtiszt. D re s m ic z e r  J ó z s e f  főigazgató
ő nga. Nem lehet egy úttal hallgatással elmellőznünk 
e’ jeles miveltségü egyházi férfiúnak ama nagylel
kű adakozását, melly szerént több mint 50 ezer 

| frtot adott-ki már egyházakra, paplakok ’s osko
lá k ra  ’s más kegyes , és jótékony czélokra Pápóczi 
, prépostságában. A1 gymnasiumi „Te Deum“  után 
j Kratky Donát ú r , gymnasiumi igazgató czélszerü 
[ beszédben inté az ifjúságot a’ további szorgalmatos 
j tanulásra ’s jó erkölcsökre. Majd az illető oskolai ta -  
í nítványok által vers és prózai beszéd mondatván, fel?-
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olvastatott a’ tanulási ’s erkölcsi osztályozás; miután 
a9 nagys. főigazgató megdicsérte a’jeles tanulókat, 
a’ korhelyeknek pedig más élet-nemet javasolt. Az 
egész szertartását igen gazdag ebéd követé a’ Sz. 
Benedek rendu pap uraknál, hová a’ főtiszt, nagy
prépost , főigazgató, helybeli ezredi tisztikar és 
minden nagyobb és kisebb oskolai professor urak 
hivatalosak valának. A’ fényes lakománál víg és 
számos poharak ürültek O csász. k. Felségüknek, 
és a’ fels. ausztriai Ház’ minden tagjainak jóllétük
é rt, az igen szeretett és tisztelt főapátért ’s több 
jelen volt igen érdemes vendegékért. —  A’ rajz- és 
nemzeti oskolákban aug. 7dikén olvastatott - fel az 
osztályozás, mit nt. Kratky Donát úr által juta
lom-osztás követett. — A’ k. gymnasiumbcli lső 
humanitási oskola hála-érzések között ünnepié jul. 
14dikét, mint nagyon tisztelt professorának H i
degheti Bonaventurának névnapját. Az oskolában 
oltár állítatott, meliy fénylőén ki volt világítva, 
czélszerű felírásokkal; magyar és latin nyelven be
szédek tartattak a’ tanítvánjok által, kiknek di
cséretére szolgál, hogy ez alkalommal is igyekeztek 
a9 soha meg nem fizethető tanítói fáradozás iránt 
hálájokat nyilvánítani.

G y ő r ,  a u g u s t. lOd. Múlt jul. 13dikán az 
itteni szegény-’s árva-intézetben küldöttségi ülés 
ta rta to tt; melly alkalommal 5 árva vétetett-fel az 
árva-nevelő házba, 5 pedig mesterségre adatott. 
Ugyan ekkor vezettetett-be, mint a’ szegényi inté
zetnek pénztárnoka P a s p e r g e r  A n ta l ú r , pesti 
születésű, de most már városunk’ egyik munkás’ 
inívelt férfia, ’s a’ „Megváltóhoz44 czímzett. patiká
nak tulajdonosa; k i az említett tisztséget csupán 
emberbaráti indulatból, fizetés nélkül szíveskedett 
felv állalni. Ugyanez napon jeles polgártársunk Land
ler János úr mindnyájunk fájdalmára le akart mon
dani a’ szegény gyermekekre ügyelői tisztségéről, 
mellyet több évektől köz megelégedésre, dicsérettel 
fizetés nélkül viselt; de főtiszt. Tóth József kano
n o k , tek. Stephanies József polgármester és az 
•egész küldöttség által kéretve, továbbra is megtar
totta azt. Ez intézet’ szerkezetét és jelességét még 
a’ múlt félévben már megismertettük olvasóink
kal.

Esztergomi kanonok, főtiszt. Bekker János 
•úr, ámbár nem tagja az esztergomi casinónak,ezen 
köz hasznú intézetnek több hasznos könyvet aján
dékozott ’s így tettel bizonyítá, hogy a' magyar ca- 
*inók’ nemes czélját előítélet nélkül tudja méltány- 
Jani.—

Mékóságos Tinniai püspök ’s esztergomi ka
nonok, J or d á n sz k y  E l e k  úr, nevezetes ró
mai utazásáról környühnényes naplókönyvet irt la
tin nyelven; melly bői kitetszik, inilly figyelemmel

vizsgálta Olaszország’ ’s kivált Kóma városának 
uevezetességeit. E ’naplókönyvből némellyeket már 
a’ pozsonyi méhkasban (Alveare) a’ tudós világgal 
közlött ’s kétségkívül még többet is fog közleni

Zágráb. Báró Bedekovich Lajos főipán ’s 
hétszemélyes táblai bíró ó excja a’ Horvátország 
és Karniolia közötti határbiztossági munkálat’ foly
tatására , több biztossági tag urakkal együtt f. aug. 
Sdikén ide érkezett. — Folyó aug. Sdikán tétetett 
le az itteni czél-lövész társaság’ épületének talpkö
ve Slavetichi gróf Orsich Gy örgy, mint a’ löv ész 
társaság’ ezredese, és főlövészmester Kann Fe- 
rencz zágrábi polgár és kereskedő urak által.

Főtiszt. Stefanies Farkas szombathelyi kano
nok, sz. széki ’s több megyei tbíró alig toltvc-bo 
kanonokságának 8dik hónapját, jobb életre költö
zött.

F. évi július hónap’ végével tek. n. Trcncsén 
vmegyében kebelezett Budetin’ környékén egy 
levegői kő e se tt- le , mellyet tek. L o t t n e r  
plebánus úr a’ helységbe hozott, hol most is vá
gjon. E ' követ megmérvén úgy találtam : hogy 
legnagjobb hosza 9 "  8 '"  bécsi mértékben, legna
gyobb szélessége 9 "  2 " ', legnagyobb vastagsága 
5" 6 " ,  tömöttsége 80" köböt (cubic) tesz és 19 
bécsi font nehézségű. Formája oda m uta t, hogy 
valamelljr nagyobb gömbölyű test’ tördeléke, mellj'- 
nek átm érőjét, a’ kő’ felső részét alakító ívet meg
mérvén , 20" 6/"nak találtam. Mi a’ kő’ mineimi- 
ségét illeti, az szembetünőleg valóságos gránit, mi
vel puszta szemmel is ki lehet rajta venni a’ közön
séges sötét hamuszinü kovácsot (Feldspath), a’ fe
jér és mézszinű bányavirágot, melly utolsó legtöbb 
a’ kőben; láthatni még , de már csak fegyveres 
szemmel ’s így nagyító üvegen, egy aranyszínű ’s 
tóhegy nagyságú csillámot (Glimmer.) Az egész 
kő be v agyon burkolva egy tiszta fekete kéregbe 
(crusta), melly azonban nem mindenütt egj forma; 
mert a' kő’ gömbölyű és felső részén olly sima 
és tiszta, hogy hig tömegbőli eredete kétség
telen , mit még jobban mutatnak azon benyomá- 
so k , mellyek különféle formában rajta találtatnak 
’s mellyek olly simán könnj eden csak puha testben 
történhettek; — a’ kő alsó részén talált kéreg pe
dig nem olly tiszta feketeségü és sim a, hanem vi
lágosabb, holott még mindig feketének mondatha- 
t ik , köleses, ikrás (granulata) és tö red ék en /, 
le is omolható, a’ mint le is omlott némelly helyen 
a’ kő’ esése’ alkalmával. Ezen fekete kéreg üvegen 
át szemléltetvén mutatja azon részeket, mellyekből 
a’ kő áll, ’s aczéllal tüzet is adott. Midőn a’ helyet, 
hova a’ kő esett, megvizsgáltuk, úgy ta lá ltu k , 
hogy a’ kő tiszta agyagföldbe (argilla limns) V  6 "  
mélységre esett; de esése nem volt függőleges, ha-
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nem 50- alatt délfél-keletrol éjszakfél-nyugot felé; 
“’s a’ lég a' inár kalászban álló buzavetést 3' 6 "  kör- 
nyire lenyomta. Hirn. C. K.

A’ G a zd as á g i - E g y e s ü I e t f. h. 31dik napjá
ra közgyűlést határozott, mellyre figyelmeztetve a’ 
részes tagoknak szives megjelenésök tisztelettel ujonan 
kéretik. Költ Pesten, augustus’ tőkén 1837.

Kacskovics Lajos s. k. titoknok.
P est. Az egyesületi gyajuraktárból eladatott 

közelébb Kovács Miklós úrnak 1845 font gyapja.
Tek. Pest vmegyének katonai biztosa Pajor 

Antal úr a’ pesti magyar színházra, mint a’ színé
szed küldöttség’ számadási jelentéséből látható 500 
vezfrtot (nem ezeret) ajándékozott. (Igazításai ezt 
jun. 21diki hírlapunkhoz.)

A’ Nagy-Küküllő mellől jiil. 24kén. Környé
künkben e’ hónap csak nem szakadatlanul esőzé
sekkel telék, mi miatt minden mezei dologgal na
gyon hátiam aradiunk. Folyónk már több ízben 
esapott-ki árkából, ’s áradása által a’ partjain fekvő 
szántóföldek és szénarétek termékein iszonyú és 
ez idén visszapótolhatatlan károkat okozott. E ’ hó
nap 21kén egy rémítő felhőszakadás a’ Fejér Nyi- 
kó nevű patak mellékét Önté-el, ’s Siményfalvá- 
nak haza indított barom csordáját csaknem egész
ben elsepré; eddig elé 63 darab találtatott-meg az 
iszapba fulva. Nagy Galambfalván ugyan ez napon 
a’ határról befolyó patak ötven darab juhot sodort- 
d ,  ’s a’ Küküllő olly áradással öntött-ki, hogy a’ 
partja melletti domborodáson elvonuló országúton 
a’ lovak nyergéig felért. 24kén Szász-Kézd, Zol
tán , Héjasfalva ’s Fejéregyháza határain ’s erdősé
geiben lezuhant fellcgszakadási zápor olly iszonyú 
vízözönt áraszta, mi miatt a’ máskor száraz medrú 
patakocskák is rémítő pusztítást okoztak, a’ na
gyobb patakok pedig fatörzsökökkel, ágakkal ’s kö
vekkel vegyült vadhullámaikkal minden gátakat, 
hidakat, ’s partjaik melletti épületeket ’s kertelé
seket elragadoztak, ’s Fejéregyházán egy csekély 
patak olly sebes árral rohant a’ falunak, hogy két 
erős ökröt ’s egy izmos testű bivalat lábáról lecsap
va sodort-el.

N A G Y  BRITANNIA.
A’ Globe szerint Anglia és Wales varasaiban 

’s helységeiben 193 szabadelmü és 148 tory tag vá
lasztatott-el; a’ grófságokban jul. 31 ig csak 10 re
form er, tory pedig 16 választatott. Irlandból még 
egy választás sincs tudva; Skócziából 18, ebből 17 
reformerre esett. Mint a’ M. Chonklc számítja Ang
liában 35 hely et ny crt a’ ministeri párt a’ toryktóí, 
S iet elvesztett, és így tiszta nyeresége 4. Ha a’ 
grófságok választásaiban a’ toryk részén leend a’ 
többség, mi nagyon hihető ,.úgy c’ párt hírlapjai 
Ismét azt fogják állítani, hogy a’ tisztán angol tör
vény hazá.s egészen tory , ’s a’ szabadelmü párt csak

a’skót ésirlandi tagoknak köszönheti a’ többségetC- 
Skócziában sokkal nagyobb sólyma’ reformszellem:.- 
Edinburgh és Glasgow példája után Perth , St. 
Andrew-burghs és Aberdeen reformereket válasz
tottak. Dr. Bowringot Kilmarnockban mindazáltal 
kiütötte tory versenytársa Colquhoun. York gróf
ság nyugoti kerületében, Huddersfieldben, a’ tory- 
radicalis Oastlert eltolta helyéről Stansfield ministe- 
ri jelelt. E ’ választás nagy zavarral, sőt verekedés
sel ment végbe; a’ pórnép a’ rendőrök közűi sokat 
megsebesített; a’ lázadási végzet kihirdettetett s 
katonaságnak kellett segítségre jőni. A’ Spectator 
a’ reformerek veszteségét, nevezetesen Hullban és 
Liverpoolban, egyedül a’ nyilványos szavazásnak 
tulajdonítja, egyébiránt örül, hogy Angliában a’ vá
lasztások kedvezőbben nem ütöttek-ki a’ whigmi- 
nisteriumra nézve, midőn a’ szinte radicalis Exa
miner élénken pártját fogja a’ ministeriumnak, ’s 
a’ szabadelmüeket elinti a’ viszálkodástól. Most már 
Middlesex grófság választásán függnek a’ közönség 
szemei, hol jul. 31 kén neveztettek-ki a’ jeleltek, 
a’ szabadelműek részéről G. Byng úr whig, ki 
1790 óta viseli képét e’ grófságnak, és a’ radicalis 
Hűmé József; a’ conservative!«: részéről Wood Ta
más és H. Pownall nn. Mind a’ két fél jelöltjei elő- 
adák hitvallásukat; Hume úr nevezetesen tántorít- 

í hatlan , 25 év óta edzett radicalis reformernek nyi- 
I latkoztatá magát , ki már akkor küzdött a’ nép 
j ügy éért, mikor ellenfele Wood úr mégbugyogóban 
‘járt. Beszédének főtárgya a’ hannoverai nyilt-levél 
i  és Cumberland hg. volt, kinek képe megmetélve a’
! szószék előtt álla. Beszédét iszonyn riva j, > miáko- 
lás, füty ülés szakasztá-félbe több ízben. Kézfeleme
léskor a’ sheriffek Wood és Pownall nu. részén mon
dák lenni a’ többséget, a’ tory k dörgő tetszésére. 
By ng és Hume nu. pollt kívántak, melly aug. 3 ’s 
4kén vala megtörténendő.

Cambridge választásánál közbejött zavargások
ról írja a’ Standard, bogy poll végeztével a’ h ír, 
miként a’ conservative!« ügy őket elveszték valami 
hatvan választó m iatt, kik adott szavukat feledvén, 
félelemből vagy nagyobb nyereség reményéből, 
Spring-Rice ministerre és a’ statusgazdaság radicalis 
tanítójára, Prime úrra szavaztak, *— temérdek népet 
csődífett a’ piaczra. A’ mayor és jeleltek cltávoz- 
fával Maberley pap beszédet tartott a’ szegénységi 
törvény ellen; a’ rendőrség lázadástól félvén, hall
gatást parancsolt a’ papnak, ki e’ parancsnak nem 
engedelmeskedvén ; elfogatott. Earnshaw lelki pász
tor a’ csoportok közé tolakodott, a’ népet lecsen
desítendő, de a’ rendőrség őt is befogta. Erre a’ 
néptömeg.a’ rendőrség épületének ablakait beverte, 
gázdámpáüt összetörte. Earnshaw úr ezelőtt már: 
szabadon bocsátaték az alkanczellár felszóllalásánu-

)(;
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A’ mayor egy más tisztviselővel a’ rendőrség háza-1 
ital felolvasván a’ Jázadási végzetet, a’ sokaság n a -; 
gyobb része eloszlott; de a’ rendőrség, megtámad- 
tatástól félvén, Maberley urat erősebb fogházba vi
tette, hanem az ottani felügyelő, elfogató parancs 
eJőmutatása nélkül nem akarta átvenni. Ezt látván 
a’ nép, a’ rendőrségre rohant, Maberley urat ki
szabadította, diadallal a’ szószékre v itte , ’s ott fél-, 
beszakadt beszédét kihallgatta.

A’ királynét, mond az Atlas, közönségesen 
hasonlónak találják az elhunyt Charlotte hgasszony- 
hoz (Leopold király első nejéhez, az angol nép ked- 
venczéhez, Byron „szigetek szőke hajfürtü lányá
hoz“) ,  de arczvonalai még sokkal finomabbak, V  
testalkatja kellemesebb. A’ királyné már Durham 
grófnét is udvari dámájává, Iíchester grófot, Lans- 
downe marquisné testvérét, a’ testőrség kapitányá- 
vá, sir Frederic Stirint, Mu!grave 1. udvarából, fel
szolgáló kamarás úríivá nevezte, ’s így az egész k. 
udvari kar whigekből van szerkesztve.

Az Observer mondja, hogy mivel már Ilanno- 
vera királya minden tekintetben független hatalom, 
ezután angol követ is fog udvarához küldetni.

Midőn egy schweizi lap Bonaparte Lajos hg- 
nek Laussanneba érkeztét jelenti, ugyanakkor írja 
a’ Courier, hogy ő^Rondonból Richmondba utazott, 
's egy Themse melletti szép mezei házban fog lak
n i, míg útleveleket kapván, haldokló annnyáiiak 
látogatására Schweizba mehet.

A’ city lordmayora jul. 31kén a’ tiszthatóság
gal együtt Buckingham-palotába m ent, a’ testület 
nevében a’ királynét, régi szokás szerint, ünnepélyes 
lakomára meghívandó, mellynek napját O Felsége 
maga határozza-meg, ’s most nov. 9két tüzte-ki. 
Ezután London hollandi és franczia protestáns gyü
lekezeteinek üdvezlő felírásait fogadá-el. Nehány 
követek királyi ebédre hívattak-meg.

A’ 193 reformer és 148 tory követhez, kik 
Anglia és Wales városaiban ’s helységeiben válasz
ta ttak , jő ismét az angol grófságokból 14 reformer 
\  23 tory , Skóeziából 19 reformer 1 tory , e’ sze
rint a’ reformerek száma 226 , a* toryké 172. Skó- ; 
cziában Inverneszben Roderich Macleod reformer 
legyőzte a’ tory Mackenziet. A’ skót grófságokban 
kedvezők a’ reforni-ügy kinézetei, de nem az an
gol grófságokban. Nord-Lancashire grófság ismét 
Elválasztotta .Stanley lordot és társát J. W. Pattén 
u rat; Nord-Stropshire két conservativet, Nord- 
Hampshire és Worcestershire toryt ’s reform ert, 
Herefordshire 2 conservativet egy reformert válasz
tolt. Nord-Staffordshireben is Duller és Moseley uu. 
palikor messzemaradlak Versenytársuktól Baring 
úrtól. Egy hírlap írja , hogy a’ whig-radicaüsok 
kétségbeesésig dolgoztak Bul’er úr részére. Stafford

j börtönében több mint 20 rendzavaró ül, kik 2000 ft.
1 stgenfelfd tettek k á rt, Shelton temetőjében a’ sírkö
veket összetörvén, ’s a’ lovas yeomanry t ezek da
rabjaival hajigálván. Még keményebben folyt a’ vá
lasztási vita Yorkshire nyugoti részében, hol jul. 31- 
kén a’ szabadelnniek részéről Morpeth 1. Irland fo- 
titoknoka és sir G. Strickland, a’ conservativeké- 
ről Wortley ur jeleltettek-ki. Morpetli lordnak a’ 
szószéken tartott beszéde közben összekoezódott 
Morpeth 1. sárga pártja ellenfelének kék pártjával; 
eleinte csak vékony pálczákkal osztogattattak az 
ütlegek, de később fagallyak , zászlónyelek is fo
rogtak kézben, ’s itt ott betört fejek, véres arezu- 
latok tűntek-elő. A1 kekek egy szűk utczába szorí
tanak , de onnan görcsökkel’s biinkósokkal, csa
ta-rendben visszatérvén, a’ sárgákat nagyobb szá
muk mellett is megszalaszták , ’s a’ piaczot a’ mező
től elválasztó 8— 10 lábnyi kőfalról leugratták, mi 
közben sok megsebesült. A’ mezőn újra Összeszed
vén magokat a’ sárgák, visszarohantak ellenségeik
re , ’s elfoglalták előbbi helyeiket; a’ szószékre kő
zápor hullott, ’s további vérontás gátlása tekinteté
ből a’ fősheriff azonnal jelenté, hogy a’ kézfeleme- 
Iés elm arad, ’s a’ jeleltek által kívánt poll aug. 3- 
kán fog történni. Ezzel eloszlottak a’ szószéktől.
— D. W. Harvey úr is személyével fizetett South- 
warkban választási diadalmaért. A’ mint t. i. a’ szó
székre akart lépni elválasztását megköszönendő, ol- 
lyat ütöttek lábára , hogy ezóta gyáinol nélkül szo
báján sem mehet keresztül. — A’ M. Herald említi 
hogy a’ lengyelek sajnálkozó levelet intéztek az 
Arundelben megbukott Dudley Stuart lordhoz, ki
ben legbuzgóbb parlamenti barátjokat ve3Ztették-ei.
— A’ korona és horgony vendéglőben jij . 31 kén 
nagy gyűlést tartottak Middlesex szabadelmii váiasz- 
tóji W. Russell 1. elnöksége alatt, ’s egyező akarat
tal elhatározák Byng és Hume uu. gyámolítását. 
Hume úr panaszlá, hogy némelly választók szavaz
ni nein akarnak ; holott a’ választási jog szent jog, 
’s a’ ki a’ mostani krisisben valameliyik pártái nem 
ta r t , nem becsületes ember. A’ szeretetre méltó

; királyné szabadelmii attyának nyomdokát követi, 
’s ha mégis ösztönre volna szüksége, annya tud ja , 
mit kíván a’ nép eránti kötelesség (tetszés.) Továb
bá azt is panaszlá, hogy a’ toryk hajósokat és vas
úti munkásokat fogadtak az ő lelármázására. Más 
részről a’ toryk sem igen bíznak győzedelemhez e 
grófságban. A’ Standard attól fél, hogy némelly 
választók, noha szavazatukat a’ conservativeknek 
ígérték oda, vagy éppen nem , vagy pedig a’ másik 
fél mellett fognak szavazni. — 0 ’ Connell Kildare 
váiasztójit levélben in tő , hogy E. Rutliven úrra 
(O’ Connell elhunyt társának fíjára) ne szavazzanak, 
mert ő nem érdemli bizodaímukat; egyszersmind
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Ruthven u ra t, ha önként vissza nem lép, a’ politi
kai kézmíves egyesületből kizárással fenyegető. Clan- 
ricarde 1. a’ felső házban eddig buzgó barátja a’ mi- 
nistereknek, Gahvayban két torynak elválasztását 
szándékozik gyámolítani, hogy a1 ministereken, 
egy kérelmének megtagadásáért boszúját töltse.

A’ Globe szerint aug. 2kaig 233 reformer 183 
tory követ választatott. Bedfordshireben Ch. I.Fox 
Russell 1. (Bedford hg. fi ja 's J. Russell 1. l éi test
vére) és a’ conservativ Alford lord; északi Nor
thumberland ban Howiek 1. hadminister (G rey I. 
legidősb fija) ’s Ossulton 1. to ry ; nyugoti Glouce- 
stcrshireben G. Berkeley reformer és B. Hale to
ry; keleti Surrey ben Alsager és Kemble tor>k; nyu
goti Sussexben Surrey 1. ( Norfolk hg. legidosbb fija) 
is J. G. Lennor 1. (Richmond hg. öccse) reforme
rek , választattak-el. A’ Standard így kiált-fel: „D i
csőén folynak a’ grófsági választások. Diadalmunk 
keleti Surre) ben oszlatja Middlesex miatti aggodal
munkat , de azért még is félünk.“  A’ Courier kö- 
telességök teljesítésére szóilítja a1 szabadelmü vá
lasztókat, nehogy St. Petersburg és Hannovera pa
lotáéiban örömünneppel üljék a’ toryk győzedelmét.
—  A’ dublini egyetem részéről jul. 31 kén Th. Le- 
froy és Fr. Shaw jeleltettek-ki, a’ reformpárt Dr. 
Stockot állítá ellenükbe. A' két első bódítú tetszés-ri- 
vajjal, a’ reformer; „nem kell pápa, sem egyesület, 
sem Stock!“ kiáltozással fogadtatott. Dr. Saldier, 
theologia tanítója, akarta a’ reformort ajánlani, de 
sem ő, sem Dr. Stock nem juthatott szóhoz, ámbár 
Lefroy és Shaw un. is kérték kihallgatásukat. Maccan 
ú r, a’ reformer pártolója , végre így szólt: „Választó 
urak! ha valaki még eddig nem tudná, mi legyen 
a’ túlságos torysm us, megtanulhatja az itt történő 
szép illetlenségből. Akarjátok-e tudni, mi alacso- 
nyította-le a’ protestáns statusegyházat? én meg
mondom nek tek : túlságos torysmustok (iszonyú 
lárma; a’ szónok eltűnik). Butt professor kérdező 
Dr. Stockot, a1 dublini választáskor O’ Connell 
mellett fog-e szavazni? „Igenis, válaszolá Stock, 
O’ Connell és H utt urakra fogok szavazni.“ A’ sza
badelmü jelelt, tizenkét kéz is alig emeltetvén-fel 
mellette, tanácsosinak látta a1 pollról lemondani.
— A’ True Sun mondja, hogy ha csak fele volna 
is annak igaz, mit a’ Norwich Mercury beszél e’ 
grófságban elkövetett megvesztegetéseikről a’ to- 
ryknak , kik 700 szózatot, némellyiket 50—200 
ft. stgen, vásárloítak, úgy Newgateban nincs olly 
megitélt tolvaj, ki rosszabb erkölcsi piszokkal lép
ne a’ királyné színe elibe, mint az igen nemes Doa- 
ro marquis (Wellington hg. íija) és az érdemes R. 
'C. Scarlett.

A’ Gazette proclamatiót közöl a’ kir. czímer 
változtatásáról, Hanno Verának a’ britt birodalom

tól történt elválása következésében. — Cambridge 
hgnek, Németországból visszatérése után, Hill L 
helyett a’ britt hadsereg főparancsnokává nevezte- 
tése, a’ tory lapok szerint is meg fog valósulni.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ k. família jul. 31kén St. Cloudba, Orleans 

hg. hgné és özvegy Mecklenburg hgné gőzhajón 
Rouenba utaztak, hol megérkezésük után mindjárt 
a’ főispányi palotában a’ tiszthatóság udvarlását, 
ebéd után pedig a’ dámákat fogadják-el; más nap 
nemzeti őrség szemléje, a’ szegények között ala>* 
mizsna osztogatás, este bál leend. A’ királyt csak 
Montalivet úr kísérő a’ ministerek közűi. Martin úr 
Legrand és David urakkal tudományos utazást te- 
szen Angliában , ’s a’ vasutakat és a’ kereskedés, 
ipar ’s földművelés különböző ágait szándékozik ott 
és visszatértekor Belgiumban megszemlélni.

Bemard generál azzal látszik keresni az ud
var kegyét, hogy a’ koronáiig, befolyását a’ hadi 
kormányzásban igen pártolja. Hogy Orleans hg a’ 
hadsereg fővezérévé neveztetnék, idő előtti hír 
ugyan, de azért minden előléptetésnek ’s pártfo
gásnak ő a’ forrása, ’s a’ hadminister maga utasítja 
hozzá a’ folyamodókat. E ’ mellett a’ hg. körül le
vő tisztekre panasz van. A’ Nouvelíe Minerve töb
bek között ez anekdotát beszéli: A’ vitéz D. gene
rál meglátogatta a’ hget, ’s míg beboesátatásra vá
rakoznék a’ teremben, egyik segéd lerajzolta ő t, 
’s eltávozta után e’ torzképpel a’ hget mulattatá. 
„O h, igen derék! minő pohos! Mit mond hozzá 
generál ?“  —- „Én azt mondom hg. viszonzá a’ ve
teran, hogy ha D. generál egy kicsit öreg, hgsó- 
ged segédei igen ifjak. IV. Henrik udvarnokai rosz- 
szul járának, ha neki Sully torzképét mutatták 
volna.“

Sphinx gőzhajó jul. 27kén indult-el Toulonból 
Algírba 100 katonával és a’ főkormányzónak szóló 
fontos sürgönyökkel. Styx gőzhajó jul. 23ki tudó
sításokat hoza Bonából, mellyek szerint Achmed 
bey három nap óta pusztítja ’s égeti a’ barátságos 
törzsökök földjét. Trezel generál Bonából az egész 
őrsereggcl kiindult ellene. Achmed bey Guelma és 
Drean között á ll; a’ vele menni kész arabokat el
viszi , a’ többieknek fejeit leülteti; a’ siránkozó 
asszonyok, gyermekek csapatonként jő nek a ’ fran- 
cziákhoz. Iüy vakmerők még nem voltak az ara
bok. Constantinéhen sok a’ fogoly és szökevény, 
kik szükség esetében szolgálatra fordítatnak. Há
rom bey összeegyezett Constantine, Bugia és Crau 
között egy város építésére, melly Bodimagat-el- 
Ba? bet, azaz kabailok városa nevet nyerend, kor
mányzása demokratái leend, ’s a’ kfdugUk által fog 
védelmeztetni. A’ francziáknak azzal akarják lehet-
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lenné tenni a’ háborút, hogy előttük mindent fel
égetnek,

A’ Charte em líti, hogy Genua egészségi ha
tósága, a1 Leonidas hajón történt esetek hírére, 
kikötőjét bezárta a’ Marseilleből evező hajók előtt, 
de a’ franczia consul által felvilágosítatván, ellenzés 
nélkül bebocsátá a’ marseillei hajókat. —* A’ Jour
nal de T Indre a1 fővárosi hírlapok ellenére állítja, 
hogy Talleyrand hg. sohase volt egészségesebb mint 
most.

A’ paris-st-germaini vasúton juh 30kán téte
tett a’ második utazás, a’ pénzügyi m inister, De- 
cazes hg. és mintegy 100 személy által. St. Ger- 
mainig, többszöri megállás m ellett, 35 perczig, 
vissza 29ig tartott a’ menetel. Ezen út 18 hónap 
alatt készült-el, 18 ezer metre hosszaságu, a’ kö
zönséges országút pedig 52 ezer metrenyi. Áruszál
lításra igen alkalmas leend e’ vasút; Pecqtől gőz
hajókon vitetnek az utazók Rouenba ’s Havreba, ’s 
így három órával rövidül az utazás. A’ falusi lako
sok nagy részvétet nyilvánítottak ez út eránt, ’s 
bámulták a’ gőznek előttük ismeretlen erejét.

Orleans hg. ’s hgné utazását mintegy hivatalos 
bemutatásnak tekinthetni a’ tartományi lakosok előtt. 
Rouenban a’ maire proclamatióval jelenté a’ fensé
ges pár jövetelét. Elbeuf tiszthatósága 15 ezer fran
cot szánt ünnepélyes fogadására. Yvetot ’s Havre 
szinte ünnepélyeket adnak. Dieppe maire 8000 
francon készítetett ebédet. A’ hg. ’s hgné Eu vár
ban ismét összejövend a’ k. famíliával, ’s a’ hg né
hány nap múlva a’ campiégnei táborba fog menni. 
— Marseille egészségi hatósága juh 2Skán jelenté, 
hogy Leonidas hajón egy személy újra meghalt pes
tisben ; ezóta a’ hajó naponként füstöltetik, ’s a’ 
rajta lévők fris fehér ruhákat kapnak.

Napoleon Lajos hg. felléptén Schweizban, ki 
Angliából ugyan még ki sem mozdult, most már 
nem aggódik a’ Temps. „M alijuk, úgy mond, 
hogy a’ straszburgi merészlet meggondolatlan szer
zője egy követtől sem kapott útlevelet. Ha az ifjú 
hg. ál név alatt merészlene fogadott honába vissza
térni annyához, kit sohase kellett volna elhagynia, 
a’ kormány e’ m iatt, úgy hisszük, nem fog nyug
talankodni. Legjobb leszen egyik szemét befognia.44 
Ezt talán St. Len hgnének reménynélküli állapotja 
eszközlé, ki betegsége miatt már nem-is járhat.

Paris városa Pere Lachaise temetőben több 
nevezetes személyek sírköveit m egújítatja,. mint 
La Fontaineét, Moliéreét, líeíoise és- Abeilardét. 
E ’ temető egész augustusban reggeli 5 órától esteli 
7. óráig nyitva áll.

Orleans hg. ’s hgné a’ Seine két partján min
denütt nagy pompával fogadtatik. Üdvözlő beszédek 
tejitalnak, virágok híméinek,, ’s a’ nemzeti őrök

kiállítatnak. De nem csak fényes ebédeket láthatni, 
mond a’ M oniteur, hanem üdvezlő papokat ’s fel
ékesített oltárokat is. Mantes székesegyházában a’ 
pap egy dűlő félben lévő toronyra figyelmeztető a’ 
liget, ’s annak, mint szent Lajos ájtatos annya em
lékének fentartását ajánlá neki. Varnon Notre-Da- 
me egyházában is a’ papság fogadá ő k. magasságu
kat. — Normandia lakosai, így szól a’ Temps, 
buzgalmukban felülmúlják a’ hivatalos elfogadás elő
készületeit. Nem csuda, hogy a’ júliusi thrón örö
kösét illy ünnepéllyel fogadják a’ mostani intézetek
hez híven ragaszkodó megyék ; ezt a’ hgnek kitűnő 
személyes tulajdonságai is igazolják; de még inkább 
kimagyarázhatni az örvendezést annak meggondo
lásából, hogy a’ hg. a’ mostani nemzedék között 
nevekedett-fel, ’s egészen századához tartozik. Jó 
gondolat vala őt illy közvetlen érintkezésbe hozni 
a’ néppel, mellyen majd uralkodni log. Mlndazál- 
tal kívántuk volna, hogy kirándulása túlságos köl
tségeket ne okozzon a’ városoknak. Tapasztalás mu
tatja , hogy a’ városi tanácsnokok szükséges dol
gokban igen kímélve bánnak a’ köz pénzekkel, ott 
pedig hol magas személyeknek udvarolhatnak, pa
zarlásig költenek.

Jul. 31kén k. rendelet adatott-ki a’ nemzeti 
őrségek tisztjeinek választása irán t, kivéve azon 
megyéket, hol a’ tisztek ez idén már meg válasz
tattak. A’ választásoknak oct. lig  véghez kell menni. 
— Némelly lapok Mackau vagy Arnons Dussaussis 
admiral parancsi alatt hadi expeditiót hírlelnek, 
melly Boyer praesidcnst az 1825. szerződés teljesíté
sére fogná emlékeztetni. — A’ Courrier fran^ais sze
rint a’ király 100 ezer f. holtiglani jövedelmet rendelt 
Lipano grófnénak, a’ de 1’ Elysee palota és villi- 
ersi uradalmak eránti követeléseit pedig a’ kama
rák elibe terjesztetni igére. Egyébiránt Nápoly 
néhai királynéja Neuill} ben barátságosan fogad- 
taték. •

Marseille július’ 31dikén. A’ júliusi revolu- 
tio ünnepének érdeke a* hetedik évben már an
nyira megcsökkent, hogy hét év már nem igen 
leend szükséges ezen ünnepnek kitörlésére a’ ka- 
léndariomból. Itt ez idén az egész ünnep csak 
egy napra szórhatott. Reggel halotti mise tartatott 
Mozart requiemével; este három színű ballon bo- 
csátaték-fel, mel y bengáli tüzet szórt, utoljára pe
dig szikraként aludt-el a’ felhők között. Az egész 
ünnep ennyiből állott. Eg)' elméncz e’ közben meg- 
jegyzé: Yoilá, Juiilet qui s’ envolc. A’ szomszéd 
megyékben is idő és pénz hasonló gazdálkodásá
val mente véghez az ünnep. Miután a’ marseillei 
hajok, az itteni lazarethban előjött pestis-esetek 
m ia tt, Civitá-vecclviából és Nápolyból kiútasítattak, 
av posta-igazgatás jelenté, hogy a' k gőzhajók az



( t i t  )

említett helyekre leveleket nem fognak vinni. Ha 
e ’ rendszabálynak siikere nem leend, keményebb 
visszatolásokhoz fog nyúlni Francziaország.

Orleans hg. 's hgné utazásáról ismét igy ír a’ 
Moniteur: Mindazokat, kiknek szeren cséj ok lón a’ 
fenséges utasokkoz közeledni, meghatá a’ hgné ne
mes tidajdonsága és jósága, a’ tisztviselőket 's kéz
míveseket meglepé az ügyes m ód, miként a’ hg. az 
ő személyes érdekeikről beszélt. Rouenig mindenütt 
kitűnteté magát a’ papság őszinte nyilatkozásai és 
vonzalma által azon politikai elvekhez, mellyeknek 
képét viselik ő k. magasságuk. Croi hg. bibornok 
érsek is közötte volt az udvarlóknak. A’ nemzeti 
őrség szemléje sohase volt fényesebb ’s élénkebb. 
—  Hogy a?m aire, Barbet ú r , üdvezlő beszédébe 
panaszt szőtt a1 kézművek fenakadásáról, nem igen 
tetszik, mert a1 Moniteur ezt elhallgatja, a’ Temps 
pedig így szól róla: A’ mairet dicsérni kell ezen 
őszinteségért. A’ hg. erről nem tehet, az alkotvány 
rende szerint; de ha utazik, h*dd tapasztalja az 
igazságot; ha pedig az igazság kínosan esik neki, 
tegye azt hasznos Studium anyagjává.

P O R T U G A L L IA .
A’ Diario és Nációnál kormányi lapok, (mel- 

lyeknél több most nem is jelen-meg) állítják, hogy 
a’ Don Pedro chartája melletti merészlet Barcában 
és Estremozban megbukott. Ellenben a’ chartisták 
ama chartának, mcllyhez ők ragaszkodnak, Ca- 
stello Branco, Santarem és más helyeken is tör
tént kikiáltását erősítik. Alemtejóban Cacilhas bá
ró vezérli a’ mozgást; Figuerado ezredes pedig, 
Evora parancsnoka, a’ mostani rend fentartása 
mellett nyilatkozék. A’ hivatalos Diario egy czik- 
kelyben felszólító a’ portugálokat az angolok és más 
idegenek ellen, mivel a’ zendülést ezek aranya tá
masztó ; de a’ kormány e’ czikkelynek ellenmon
dott.

OLASZORSZÁG.
Nápoly jul. 27kén. Siciliából, ügy látszik, 

nyugtatóbb tudósításokat vett a’ kormány. Az oda 
rendelt seregek azonban mind elmentek, kivéve 
azokat, mellyek a’ királyt oda kísérendők valónak, 
ki o’ szándékáról egyébiránt lemondott. A' sereg* 
csapatoknak e’ mozgása most is titok , ’s Palermó- 
ból jul. 24kéről érkezett levelek sem világosítják- 
feL Egy oda küldött tiszt beszéli, hogy a’ sereg- 
csapatoknak mind kiszálláskor, mind közel a’ vá
roshoz csatázniok kellett, ’s egyik helység igen 
makacsul védelmezte magát. Egyébiránt Palermo 
már csendes, ’s az egészségi hatóság végzete sze
rint a1 Nápolyból menő hajók is bebocsátatnak 
a’ kikötőbe. Messinában határtalan félelem ural
kodik. Palermóban épen oily iszonyúan dúlt e’ 
nyavalya, mint a’ pestis. A’ holt testek napokig

hevertek az utczákon, némeliyek pedig kéntelenek 
voltak házokban vagy boltokban tartogatni ha
lottjaikat.— A’ Diario di P.oma jul. lödiki levele 
szerint Palermóban e’ nagy szerencsétlenség között 
folyvást fentartatott a’ köz csendesség. A' katona
ság mindjárt a’ nyavalya kezdetekor megkettőz- 
tété a’ városban őrpontjait, ’s ámbár a’ seregcsa
pat maga is elég lett volna a’ rend fentartására, 
még is Nápolyból erősítések küldettek.

Siede franczia lap így ír Palermóból: Az al- 
király halálának híre hivatalosan nincs valósítva, 
de Siciliában a’ 17 év előtt történt revolutióhoz ha
sonlót várhatni. Két nápolyi hadihajó puskalövések
kel fogadtatott, ’s legénységéből sok megöletett ’s 
megsebesítetett. St. Rosalia zászlóját „el az idege
nekkel, szabad legyen Sicilia!“  kiáltozással hor
dozták az utczákon. A’ falusi lakosok a’ városba 
nyomultak, ’s innen keletkezett a’ h ír, hogy a’ 
várost rablók foglalták-el. Syracusában lázadási biz
tosság alakult. Messinában beszélik, hogy némelly 
belső kerületekben alkotvány kiáltatott-ki, ’s a’ 
főnemesség és a’ hajdani siciliai parlament tagjai 
igazgatják a’ mozgást. Hajókat és seregcsapatokat 
küldött a’ nápolyi korm ány, de a’ ministerek át
látják, hogy e’ haderő igen gyenge, ha a’ sicilia- 
beliek vezért akarnak adni magoknak. A’ békétlen
ség sokkal régibb, mint sem nehány zászlóally elég 
lehetne.

NÉM ETORSZÁG.
Würtembergi királyné Ő Felsége Carlsbadból 

juh Síkén kívánt egészségben visszaérkezett Stutt
gartba , aug. 2kán pedig Katalin és Augusta hgasz- 
szonyokkal Friedrichshafenbe utazott, a’ nyárnak 
egy részét ott töltendő.

Dresdából aug. 3káról így ír a’ lipcsei újság: 
Laibachból érkezett levelek szerint király Ő Felsé
gének visszatérése valamivel későbbre marad. Az 
ottani hegyek között meghűlvén magát Ő Felsége — 
mit, orvosi jelentések szerint, egy kis változó láz is 
követett, melly azonban nem igen fog sokáig tartani 
mert a’ javulás már is előre halad — kéntelen volt 
Laibachban maradni. Ámbár a’ tudósítások aggo
dalomra okot nem adhatnak, mindazáltal királyné 
Ő Felsége is, miután Dr. Carus udvari orvos már 
előre elment, ma délben Ischl felé útnak indult 
felséges férjéhez.

Bayreuthban aug. 3kán húnyt-el Pius bajor hg 
51ik évében. A’ boldogult bajor k. generálhelytar
tó , egy gyalog ezred tulajdonosa és a’ felső mainai 
kerület honvédéinek parancsnoka volt. Neje, Arem
berg Amalía hgasszony, 1823ban hólt-meg, ’s ettől 
született egyetlen fiján és ennek gyermekein kívül, 
e’ hgi ágból csak Erzsébet hgasszony, Berthiejr 
m arsai, wagrami és neufchateK hg. özvegye él.
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Hannoverai király ’s királyné Ő Felségük aug. 

2dikán indultak-el Herrenhausenből Carlsbadba, 
Busschcgenerálná, Malortie kisasszony, Linsingen 
főudvarmester, Malortie kam arás, Ompteda kapi
tány, Sclielc tanácsnok ’stb. kíséretében.

Kasselből jul. 31kén hannoverai jól. 29ki ma
gános tudósítások után írják , hogy a’ biztosság, 
melly a’ statusalaptörvény kötelező vagy nem kö
telező ereje eránti kérdésre feleletet adandó vala, 
véleményének kimondása után eloszlatott. Miképen 
fejtette-meg a’ biztosság e' kérdést, nem tudni, mert 
titokban tartása igértetett: azonban gyanítják, hogy 
a’ biztosság többsége az alkotmány mellett nyilatko
zott. De még ezzel nincs vége a' dolognak, s más 
tanakodások is fognak történni.

Müncheni aug. 4 ki levél szerint a’ pénz-congres- 
sus határozatait Bajorország, W ürtemberg, Baden, 
Hessen-Darmstadt és Frankfurt kormányai jóvá
hagyták. E ’ szabályzatnál fogva az 1 ft. 30 xros 
pénzdarabok a' déli német statusokban egyenlően 
fognak veretni, s egy márka finom ezüst 24 ft. 
30 xral számitatni, 710 rézzel vegyítve.

A M E R I K A .
Buenos-ayresi má j. 1 ik i tudósítások szerint ke

leti Bandában ismét lázadás akart kiütni, miről a’ 
kormány körlevélben tudósító a’ megyei nemzeti 
őrségek vezéreit.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madrid jul. 25kén. A’ királyné tegnap, neve 

napján, elfogadó a’ diplomatái test udvarlását. 
Meis weder urnák i s , aj Rothschild ház ügyvivő
jén ek , szerencséje volt 0  Felségéhez bebocsátatnia. 
Most mély búban látszik lenni a' regensné. Palotá
jának falain túl nem terjed látköre, ’s ez idén még 
Aranjuezbe vagy Ja Granjába sem mehetett. Lissa- 
boni tudósítások igen szomorúnak festik az ottani 
udvar állapotiát. Dona Máriával csaknem statusfo
golyként bánnak a’ ministerek. A’ befogottak szá
ma 50—60ra «jegyen. Stddanha, ügy hiszik San- 
tarembcn áll egy pattantyús zászlóallyal, Joao Ne- 
pomuceno pedig Torreban az 5ik lovas ezreddel, 
mellyet a' nemzeti őrség parancsnoka rendre akar
ván téríteni, majd agyon vagdaltatott a’ katonák
tól. Minho tartományban Louis de Rego és Serpa 
Pinto vezérlik a’ zendülőket. A1 kormány ugyan
csak keményen beszél Sardinia ellen. A’ Gaceta 
egy k. parancsot közöl a’ tengeri ministerhez, mi
ként a’ sardini hajók előtt Spanyolországnak vala
mennyi kikötőji bezáratnak, kivéve azon kereske
dő hajókat, mellyek 1838 jan. lig  tengertúli or

szágokból spanyolokat illető árúkkal eveznének 
spanyol k ikötőkbe; a’ sardini consulok hivatalos 
foglalatosságai megszüntetnek, ’s ők magok, min
den sardini alattvalókkal együtt, a’ közönséges 
törvények alá vettetnek, ’s az idegenek előjogát 
nem követelhetik. E ’ parancsra okot a’ szolgálta
to tt, mivel a’ sardini kormány is jul. Íjén a’ mí- 
veit nemzetek szokásaival ellenkezőleg, törvényte
lenül, ’s előrebocsátott nyilatkozás nélkül, minden 
spanyol hajókat kitiltott kikötőjibő!, consulaival 
Spanyolországban félbehagyatá hivatalos foglalatos
ságaikat , ’s e’ rendeletet csak jul. 2kán szóval kö- 
zölteté a’ genuai spanyol consullal.

Bordeauxból aug. Íjén saragossai jul. 29ki le
vél után jelenték, hogy D. Carlos egész hadsere
gével az Ebro ’s Cenia felé mozdult, ’s Oraa szin
te egész haderejével utána nyomul. — Bayonnei 
aug. lsői tudósítás szerint Castor 2400 emberre! 
Santander tartományba ü tö tt; Santandcrből sereg
csapatok küldettek szemmel tartására; S. Sebastian- 
ból négy zászlóally váratik. Pamplonából is írják 
jul. 27kén, hogy Zariategui 7 zászlóallyal ’s íkét 
századdal átkelt az E brón , hihetőleg olly czéllal, 
hogy a’ D. Carlost űző seregnek egy részét e’ v idék
re csalja. Alcala és Escalera generálok utána men
nek.

Terűéiből jul. 25kén ír já k , hogy D. Carlos 
serege Cantaviejában ’s v idékén nagy szükséget lát, 
’s csak a’ kertek és mezők rablásából él. D. Carlos 
Cantaviejából 4 ágyút vitetett a’ mosgueruelai had
vonalra , mi oda m u ta t, hogy utat akar magának 
nyitni; de a’ carlistak be vannak kerítve , ’s ele- 
ségért majd ki kell mozdulniok jó álláspotjaikból. 
Oraa Castellon felé, Espartero kelet és dél felé zár
ja -e l  utjokat, Buerens pedig kész rajtok ü tn i, 
ha C a s p e  vagy C a r i n a  felé az Ebróhoz vonul
nának.

Narbonnei aug. 2diki telegraphi üzenet szerint 
Meer báró 900 emberre! Canmredonba érkezett. 
Urbistondo jul. 31 kén Ribas v idékén állott. A’ prac- 
tendens jul. lökén a’ navarriakkal és Cabrerával 
Rubielosban volt. Jul. 22kén még számos bandák 
csapongtak Valencia körül. •

**: *
KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁS. Rheinhessen, 

jul. 28dikán. Mainzban naponként élénkebb ke
reskedést kezdnek űzni a’ vasút-részvényekkel, 
nem csak honiakkal, hanem külföldiekkel is. E ’ 
miatt azonban a’ többi kereskedés szenvedni lát
szik.

Kiadja K u l ts á r  A. — Szerkezted G a lv ác sy . Zöldkertutcza 4 0 8  sz.
Nyomtatja T r  a t  t  ne r  - K á r o ly  i  Urak’ ide zaja  6 1 2  szám  ala tt.
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'T r a t tn e r  és K á r o l y i  Könyvnyointató - Intézetében
most hagyta el a sajtót

a' Jő M éltóságú Magya K ú ria i
Törvénykezési Mester szavait egybefoglaló Deák-Magyar

Tő rvénykezési  Szótár.
Ára kötetlen, boríték nélkül 20  kr. pengd pénz.

J e l e n t é »

a Tudományos Gyűjteménynek
1837-dik évi folytatásáról.

Ezen legrégibb tudományos Journálunk (a’ 21dik észt. folyamat) a’ jövő 1837dik évben 
is ,  nagyságát és elrendeltelését, mint eddig, meg fogja tartani a’ v e le já ró  Koszorúval együtt.

Előfizetési ára postán l8. for. V.Czéd.; helyben 14. for. VCzéd. Előfizethetni a’ Cs. kir. 
Posta Hivataloknál és az alúlirttak könyvnyomtató-Intézetében. Pesten, Januar. 1837.

Trattner és Károlyt.

( l ) A ’ Nagy-Váradon, Yárad-Yclenczén és 
Várad-Várai Iján múlt évi június'’ havában pusz
tított rémítő tűzvész által másfél milliónyi kárt 
\á llották ' némi részi>eni könnyítése végett, a’ 
megyei Szépnem mintegy száz darabból álló 
ékmunkát ada át az aíulirtr Biztosságnak, hogy 
azt sors által kijátszatván , a" begyülendő pénz 
ama’ szerencsétlenek’ javára fordíttassék. Melly 
nemes ajánlatnak a’ kitűzött czélhoz segítésére 
ezennel minden emberbarátot felszólítván T kö^ 
vetkezőket teszi közhírré a* Biztosság.

1) A’ sorsok’ száma ötezer, nyerő pedig 
annyi lesz, mennyeire a’ munkák’ száma a’ hú
zás' napjáig szaporodni fog. 2) A’ húzás törté
nik jövő Martins' 27-dik napján; Várad-OIaszi- 
b an , 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 á 'o r , Budán  helytartósági Protocol- 
lista Jakab István , Pesten  Robicsek és Valero, 
h a s s o n  hit - ügy’véd Kovacsóczy Mihály,- D el 
reczenbeti Szőllóssy János, fio lo svá ro tt Barra 
G áhor, Nagy Váradon  Ángya!fyr András,. Vá-

E h ó  J é le s z t  en dó, 1837-

rad-O laszihnn  Keszthelyi József uraknál. Költ 
Y. OJasziban Jan. 2G. 1837.

B ih a r Vármegyének a ' t i i z  á lla l 
károsu llak segé/léséhen munkáló

dó B iztossága. (3)

( 1 }  IlltC S . Értésemre esvén, hogy né- 
melly tühingeni magáraink járnak hazánk szer
te , kik magokat embereimnek nevezik, 's kü
lönféle no vény magokat ándgatnak olíyr állítás
sal , mintha saját magkeréskedésemból küldöz
ném azokat szerte: hogy e visszaélést gátoljam 
tisztelettel figyelmeztetem az érdemes közönsé
gét, hogy én azon emberekkel semmi Össze
kötésben nem állok , és hasonló megárulgatást 
senkire s»m bíztam. Pesten 1837. febr. lOkén.

M uszely K ároly  , 
gazdasági es műkertész. (1)

(1 ) Csokoládé-hirdetés .
A’cs. kir. priv St Yciti masina Csokoládé-gyár 
raktára Pesten ar József piaczán- Szt irherny János 
Ferenc'/mél r  tisztelettel jelenti meg érkezését 
fris,- és nagy mennyiségben, az efféle, min-
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denftonnan nagyon keresett masina Csokoládé
ból, és egyszer'sm ind a’ tisztelt v év ő k n ek  tud- 
tukra adja, hogy valamint vásár által, úgy  azon 
kivül i s , m indenkor fris és jól szerkezeit men? 
nyiséggel szolgálni igyekezend. v

A’ fentemlitett, Sztirberny János Ferencz 
nagykereskedésében találtatnak azon k ivül, a 
legjobb nemű Champagner borok is a1 legillen
dőbb áron. (3)

(1) Hirdetmény. A’ nagyméltóságú 
magyar királyi udvari Kamara’ rendelésé követ
kezésében közhírré té te tik , hogy folyó észtén? 
dobén februarius 27-kén szokott reggeli órák
ban az Ó-Budai kir. kam praeíectusi hivatal 
irószobájában tartandó nyilvános' árverés utján 
az alább megnevezett királyi haszonvételek 1837. 
esztendei Május lsőtől kezdve számítandó egy
másutáni három esztendőre bérbe adatni fog
n a k ; nevezetesen:.

a) Az. uradalmi korcsma „M ariä E ich te  
helyén Budakesz közelében, hozzá tartozó la
kással.

b) Az uradalmi, korcsma Kivs-Ingi pusztán 
Ó -B uda közelében a’ Sz. Endrei ut mellett, 
hozzá tartozó 3^ holdnyi szántó földdel.

c) Két kőbánya Budakeu-z helysége hatá
rában.

d) Az uradalmi kőbánya Békásmegyer 
helysége határában a’ szőllő-hegyek felett.

e) A? 2-dik szám alatti uradalmi kőbánya 
Nagy Matoss határában a’ Zebegenyi utón fö
lül, az úgy nevezett Bachgründl völgyben.

f) A’ 3-dik szám alatti kőjánya szinte Nagy- 
Maross helysége határában az úgy nevezett Bach
gründl völgyben

g) A’ Dunai halászat Ó - Budától k ezd v e  
Monostorig.

h )  A ’ D unai halászat Tóthfalútól k ezd ve  
Rogdányig.

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, febr. 8án 1837, (3)

(3) Mészárszék haszonbérlése.
Tettes Tolna vármegyében a’ ndtgos báró Sina 
György ur uradalma Siinontornya mezővárosá
ban a’ mészárszék hozzá tartozó épületek? 
k e l, több holdakból álló szántóföld , rét és le
gelővel együtt, haszonbérbe sz György naptól 
l$37dik esztendőtől kezdve három egymásután .

következő évre február’ 18dikán szokott reg
geli órákban, a’ tiszttartóság Canczelláriájában 
tartandó árverés utján kiadatni íog. — A’ ki
venni szándékozók a* fenirt napra illendő bánat
pénzzel ellátva meghivattatnak. (3)

(2 i)  H á z - e l a d a S .  Budán a’ vizi-város
ban , ét vár alatt az úgy nevezett uj - utczában 
718. szám alatt fekvő V o j t s e k  h áz , hozzá 
tartozó kerttel., melly különös két kuttal van 
ellátva, folyó esztendő februarius hónap7 25kén 
az idevaló. Földbirói hivatalnál a' birtokosnak 
saját kívánságára közönséges árverés utján fog 
eladatni; A’ szorosabb feltételekről a’ meghatal
mazott a’ várban uri-u tcza 28. szám alatti ház
ban az lső emeletben a’ bástya felől tudósítást 
adand. > (3)

J e len tés .
Miután az országgyűlési nyomtatványok 

egészen befejezve a’ sajtót elhagyták, az illető 
s’ t. czímü előfizető urak minden tisztelettel 
m egkérettetnek, hogy végső íveiket o t t , hova 
rendelték , által venni ne terlíeltessenek; kik 
pedig semmi rendelést' nem te ttek , vagy Po- 
sonból magoktól a’ könyvnyom tatóktól, vagy 
Pestről Füskuti Landérer Lajos’ könyvnyomta- 
tó-intézetéból azokat elvitethetik, hova is e’ 
végre elegendő példányok szálítattak. — Mivel 
pedig a’ naplókönyvi maradékon fölül is még 
fizetés járand (t. i. az emJített naplókönyv’ 
XIY-dik előfizetéséből viszsza járandó maradék
ra , kik azt befizették — 1 for. 40 kr. pp ; 
különben az Írások’ ATII-ik előfizetésére még 
2 for. 40 kr. pp.) — erről szóló számadó ’s 
fölvilágosító nyugtatvány is ki fog szolgáltatni.

Egész példányolinak árcí:
A'jegyzőkönyv, XIY. kötet. 55 for. 6 kr pp. 
Az országgyúl írások, VII. kötet, (az utolsó 

két részre osztatik) - 34 for. 40 kr. pp.

( 2 )  H a s z o n b é r l é s i - h i r d e t n i é n y .
E'; folyó 1837. esztendei februarius 18-kán 
szabadalmas Szent-E ndre mezővárosban két 
mészárszék hozzá tartozó kaszáitokkal, f. e. 
martins 25-dik napjától- kezdve három egymás
után következő esztendőre a’ legtöbbet ígérőnek 
árvérés utján haszonbérbe ki fog adatni

K olla ro v its  /?. főbíró. <*)
t ía b o n a u r  : Pest, febr. l4én, uiltogarasb *n: Tisziabti- 

za 110—100; kétszeres 6ö?; rozs 53^—49j.; árpa 
ö S i ; z.ab 3»?—3 4 kukorioza 9o—73j.

I)ntia vízállás : febr. ükén: 5y 0U 9 IJI — 6kán: 5' 3" 
9i/J-— 7kén: 5' W  9'" — 8kán: 5' 0« 6"' — Okén: 
4' 6" ö//y — lükén: 3* 9" 6"* — llkén  : 3' 3"
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T U D Ó S Í T Á S O K .
15. szál». P e s t e n  szombaton Kisasszony hó* t ö k é n  1^37.
Mag járom iig  es Erdély (kineTe/.ések ; Báró BarUúc/.y László püspök úr beiktatása; fóispányi iktatás Tolnában ; pesti születtek5 ’s há
zasodtak’ száma júliusban; ungvári, ,  szegedi ’s debreczeni vásárok; a’ pesti m. színház olajkivilágítással aug. 22dikén nj ittatik-ki; 
erdélji hírek; Vat.) Nagj britannia (újabb választások; O’Connell viszálkodása Ruthvenuel; Buidett beszéde; O'Connell meg választatik ; 
Hume megbukik; udvarlás a’ kiválj nénál; ’sat.) Francziaország ía’ korona hg. utazása; lyoni levél; ’sat.) Amerika. Portugallia 
(zeudűleüeJv D. Pedro1 chartája mellett; ’sat.) Törökország. Spanyolország (madridi levelek; telegraphi üzenetek ; centes-határozatok egj-

házi ügyekben; ’sat.) Kereskedési tudósítások.

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

Ó cs. k. Felsége a’ pesti kir. táblánál megüre- 
stilt. közbirói tisztségekre Justh Ferencz k. tanácsos 
’s dunamelléki kér. táblabiró, és Noszlopy Ignácz 
dunántúli kér. tábl. közbiró urakat méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

ő  cs. k. Felsége a’ felső-bányai hutamesteri hi
vatalra S a icz  Károlyt kapniki hutamestert, ennek 
helyébe pedig S c h ö n h e r r  Antalt, ferneczi huta- 
ellenőrt ; nem különben a’ felsőbányái főhutames- 
teri szolgálatra L a z a r to v ic h  Adolfot, maluzsi- 
nai Írnokot ’s bányász-tor vény széki helyettes jegy
zőt ; továbbá a’ zsarnoviczi faszállítási tisztségre 
K a s c h ia r  Lőrinczct, új-bányai erdészt; ’s az új
bányái hegy-kamarai erdészetre S z r ib é ly  Józse
fet , eddigi erdész-gyakornokot méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

' A’ nm. m. kir. udv. Kamara a’ Körmöczön 
megüresült k. bányász-kamarai seborvosi hivatalra 
T a ib e r  K árolyt, sebészet’ m esterét’s szüléssegítőt, 
nevezte-ki.

A’ nm. in. k. udv. Kanczelláriánál f. e. aug. 
lOkén Berniczei K m o sk ó  László ór kebelbeli fo- 
gídmazónak neveztetett-ki.

Székesfejérvárott f. hónap’ lődikén ritka fé
nyű pompával iktaltatott Méltós. Szalai Báró 
B a rk ó c z y  László ór megyés püspöki hivatalába. 
A’ püspöki lakból a’ nagyszámú papság díszes sorai 
között tartott a’ fényes menet a' székesegyházba; a’ 
honnét lelkes ’s velős beszédek’ tartása, ’s a’ beik
tatási szertartás’ pontos ’s ünnepies teljesítése után 
hasonló renddel tért-vissza ój fő papimk püspöki 
lakába. A’ fényes beiktatási szertartás reggeli 10 
órától délutáni 2 óráig tartott; midőn mintegy 600 
személyre négy helyen terített asztaloknál igen 
gazdag, fényes ’s magyar szívességgel fűszerezett 
vendégség adatott, mellynél a’ szokott nemzeti, su
lii pezsgő pohár-köszöntések vidámon folytak; a’ 
helybeli ezredi hangász-kar pedig kellemes muzsi
kával gyönyörködteté a’ vígkedvű vendégeket. 
Estve ’s egész éjen fényesen volt kivilágítva a’ város. 
Megjelentek ez ünnepies szertartáson a’ szomszéd 

Második Félesztmdó.

és több távolabbi megyék’, s káptalanok küldött
ségein, a’ nagy számmal egybegyült megyei pap
ságon kívül névszerént az egyházi rendből; nagy
méltóságú nyitrai ínegyés püspök Vuram József 
ő excja, ki már f. e. aug. 6d. teljesítő a’ most be
iktatott méltós. püspök ór felszentelését; mélt. 
Ocskay Antal ó r , baczi püspök ’s helytartói tanár 
esős; inéit. Treszt) ánszky Im re, pharosi püspök s 
septemvir; a’ világi rendből: Gróf Cziráky A ntal, 
országbíró, aranygyapjas vitéz ’sat. ő excja; Báró 
Eötvös Ignácz tárnokmester ő excája; Örményi 
Ferencz ő excja; mltgos Marich Dávid István tor
nai főispán; nagys. Yégh Ignácz itélőmester urak.

Szegszárdon, f. h. 8án galanthai Eszterházy 
Károly g r., Fraknó örököse, ’sat. ’s Tolna me
gye főispánja, fényes ünnepéllyel főisjKtni széké
be iktattatok. Tikén Somsich Pongrácz k. személy- 
nök ’s iktató biztos vezérlete alatt fényes küldött
ség járult Tolna m. városba a’ főispán úrhoz, ’s 
onnan vele Szegszárd felé azonnal megindultak. A 
szegzárdi vámhidnál más díszes küldöttség fogadá 
az érkezőket, és számos banderialis öltözetű ne
messég, megyei lovas hajdúk, szegzárdi egyenru
hás polgárság, földművelők lovas csapatja, han
gászok ’sat. kíséretében, taraczkrobaj közt, több 
e’ czélra felállított diadalíven’ á t, a’ megyeházba 
vezető, hol a’ harmadik Tolna megyei küldöttség 
fogadá őket. Ezután a’ hat szomszéd ’s Pozsony 
és Nyitra megye küldöttségit elfogadván , fényes 
késziiletü lóra ült a’ főispán gróf, ’s az összegyűlt 
nemesi, polgári ’s pór lovasság felett szemlét tarta, 
mit este a’ mváros egy részének kivilágítása, fé
nyes tűzjáték ’s egyébb mulattató látványok köve
tének. 8án reggel ünnepélyes isteni tisztelet után 
szokott szertartással végeztetők a’ megyeház nagy 
teremében a’ beiktatás, mit e’ czélra emelt rop
pant levélszínben pompás lakoma követett 900 sze
mélyre ; más helyeken pedig, mint a’ Jelenkor ír
ja , még mintegy 2 ezer ember részesült bő ven
dégségben , valamint szinte a’ pórságra is vala gond, 
melly kedvére lakmározott a’ főispán ór bőkeziisó- 
gibiil. Az este adott díszes tánczvigalomban 1200 
személynél több részesült; kik közt Appon>i Antal
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gr. franciaországi kővetőnk is szemlélhető vala.
Nevezetessé tévé az ünnepélyt még azon különös 
körülm ény, hogy épen e’ napon telt éve a’ tiszl. 
főispán e’ megye főispánhelyettesi szolgálatának. J.

M ag y a r t u d ó s  tá rs a sá g . Legközelebb 
megjelent a’ m. t. t. költségével W a rg a  J á n o s  
prof. ’s academiai 1. t. Yezérkönyvének az elemi 
nevelés és tanításra, első kötete: Az e le m i ne
v e lé s ' a l a p v o n a t j a i .  E’ munka egyike azon 
IX pályairatn ik , mik a’ Pucliói Marczibányi La
jos táblabíró által kitett két rendbeli (20 és 10 
arany) jutalomra küldettek-be a’ magyar academiá- 
boz; m ely  jutalmakat ez, a’ maga részéről, a’ 
helybenhagyandó és kiadandó munkák’ ívszámához 
mérséklendő tiszteletdíjjal nevelni határozott. A’ 
Jutalomtevő olly vezérkönyvet kívánt, melly a’ 
népoktatóknak ’s tanulóknak szükséges ismerete
ket legkielégítóbben összefoglalja, ’s mint illyen 
Edvi Illés Pálnak már eddig a’ közönség’ kezei 
közt levő „Első oktatásra szolgáló kézikönyve4* 
nyert elsőséget. Azonban szívesen hajlottak a’ bírá
lók a’ második jutalmat az illy jelmondatának oda 
Ítélni: A’ tu d o m á n y o s  e m b e r fő ’ m e n n y is é 
g e  a’ n e m z e t’ ig a z i h a ta lm a . G. S z é c h e n y i  
1 s t.; — mint a’ melly két részre osztván tárgyát, 
az elsőben a’ nevelés- és tanítás-tudományt adja- 
e lő , annak leg újabb állapotja szerint, teljes rend
szerben, tömötten, ’s állandó tekintettel a’ gya
korlatra : a’ másodikban pedig az elemi tanítvány
nak szükséges ismereteket elég teljesen össefoglal- 
ja.. Voltak ugyan a’ bírálóknak a’ szerző’ elvont ’s 
nem eléggé népszerű előadására észrevételeik; 
mindazáltal az academia tekintetbe vévén egyfelől 
a’ munka’ alaposságát és tudománybecsét; másfé
lül azt, hogy az Edvi Illés’ kézikönyvével a’ köz
nép’ szükségeinek úgy is meg van fele’ve; ez pe
dig felsőbb nevelésre és tanításra szolgálhat, taní
tónak és tanulónak, vezérfonalul; ’s általában, 
hogy ugyanazon tárgynak több oldali fe!vétóié és 
előterjesztése, kivált az olly fontosé, miilyen a’ 
hazai ifjúság’ nevelése, nem lehet nem hasznos: 
jónak ítélte a’ jelen munkát is a’ közönségnek ál* 
taladni. E ’ kötet, melly egy, magában álló, külön 
munkát képez , Pestalozzi’ egység- és részletszám- 
tábláival, ’s öt fali olvasó táblával együtt 50 kr, 
ep. Azonban az utóbbiak , különösben az elemi os
kolák’ számára íüy czímmeh „Fali ABC és olvasó 
táblák prof. Warga Jánostól44 külön is áruitatnak ; 
példánya 20 krjávgl cp. Pesten, augustus’ 11.1837.

D. Schemel Ferencz, 
titoknok,

Magyar tud. társaság. Hrabovsgky Dá
vid úr Kassán, két kötetben legújabban megjelent 
„Utazási rajzaidból a’ m, academiai pénzalap* némi

nemű nevelésére húsz példányt küldött a* titoknok* 
hoz. A’ két kötet’ ára együtt 2 ft. 20 kr. cp. ’s ta- 
láltatik Pesten Eggenberger József academiai könyv- 
árosnál. Pest, augustus’ 18. 1837.

D. Schedel Ferencz, titoknok.
A’ m a g y a r  tu d ó s  t á r s a s á g ’ augustus’ 7. 

és lOd. tartott kisgyúléseiben folytatóiéig a’ Tájszó
tár’ vizsgálatával, ’s nyomtatás végett beküldött 
kéziratok’ ügyével foglalkozott. Az utóbbiak közül 
egy philosophiai ’s két drámai munka a’ megbízott 
vizsgálók’ tudósításai’ következésében nyomtatás
tól elmozdítatott; ellenben Euripides’ Iphigeniájá- 
nak Guzmics Izidor r. tag által készült fordítása, 
Schedius Lajos t. és Kölcsey Ferencz r. tagok’ elő
adására, a’ „Görög classicusok44 czímű gyűjtemény
be felvétel végett ajánltatott a’ naggyufésnek. — 
A’ könyvtár’ részére a’ következő iró k , követke
ző munkáikat küldék-be: 1. Schams Ferencz, a’ 
Magyarország’ bortermesztését és borkészítését tár- 
gyazó folyóírása’ 2d.füzetét (Pest, 1837.) 2. Pólya 
Józsefi, t. Observationes de herpete (Pest, 1837.)
3. Gévay Antal 1. t. A’ gyarmati és szőnyi békekö
tések’ czikkelyei deákul, magyarul és törökül 
(Becs, 1837. 2 fűz.) 4, Takács É v a , munkái’ két 
kötetét (Buda, 1829/) — A’ kézirattárt Szidor 
Antal kassai kir. prof. néhai Mindszenty Dániel1 
igen bő népdalgyűjteményével nevelte.

Pesten múlt julius hónapban született 117 fin
es 143 leány gyerm ek; házasságra lépett 4 ^ pár.

K a rc z a g  testvérek, pesti kalap-árus kalmá
rok , aug. Ild ikén  igen kedves és haszonvehetó 
ajándékkal szaporíták pesti magyar színházunk Öl
tözeti tárát. A' szép ajándék tárgyai ezek: 3 darab 
arany paszom íntos három szogletű kalap, 1 hason
ló ezüsttel, 1 hasonló fekete, 2 darab gömbölyű 
kalap ezüsttel ’s arannyal, 12 különféle kalpag ’s 
kucsma, 4 darab fejér és sárga vitézkötés, 9 kó- 
csagtoll, 4 6 rózsa, 4 nyakkötő, 1 fekete chapeau- 
bas kalap, 15 különféle sipka,* 10 fekete ’s fejér 
kalap, 3 szalmakalap, 3 házi sipka ellenző nélkül, 
ősziesen 114 darab. E’ szép ajándék, mellvnek 
tárgyai mind igen jó állapotban vannak, ’s visel- 
tétlenek voltak, legalább is 400 forintra bepsülte- 
tik. — Óhajtható, vajha mások is hasonló nemű szá
mos adakozásokkal bizonyítanák-he hazafiságukat 
uj intézetünk irán t, melly az illyeseket igen jól 
használhatja. Honin. P e s t e n az új magyar színház
ban 22kén lesz az első előadás.

Drázsna jul, 27d. (Nagy-Oláhországban.) Ná
lu n k ,’s úgy szóilván egész Oláhországban harmad
fél hónapok óta csak nem mindennap szakad az 
eső , ’s közben közben még galamb tojásnyi nagy
ságú jéggel is vegyült, úgy hogy temérdek káro
kat töve, do ez utobó csapáit a’ lélek fájdalmai
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érzésivei kell panaszolnunk. Ugyanis július 1 lkén 
(ó szerint) éjjel mindenkit csendes álmából a’ zu
hogó zápor kólte-fel; a' homályban feljött nap, a' 
záport semmit sem szünteté, sőt délutáni 4 órakor 
még nevekedvén, mintha az elementumok özöné- 
be akart volna mindeneket taszítani szaggatván a’ 
roppant kárpátusi kőszirt darabokat.— Fel virrad 
12kére, de a’ semmit sem csendesült zuhogó zá
por, egy valóságos napfogyatkozást, az Ítélet utol
só napjával ábrázolá a1 szünteleni menydörgések és 
villám csapások gyújtásaival. Egy szóval, felleg 
Szakadásnak lehete inkább nevezni, de hogy 48 
órákat folytonoson tartson hallatlan! Mint mond
ják a’ 80 és 90 éves öregek is illy záporra soha 
sem emlékeznek itten. A’ roppant Kárpátusokat 
csak két ezer lépésnyiről sem lehete látni, ’s ennek 
szirtjairól rohanó tajtékzó hullámok borzasztó zu- 
hogással jöttek. — Még llk é n  délben már számta
lan fellegekig emelkedő fenyőket gyökerestől lehe
te a’ hullámok között hömpölyögni lá tn i, estve 
felé pedig épületi fákat, fedelezeteket, és az élés 
kamarákból vágj’ pinczékből kiragadott hordókat 
’sat. A’ romboló árvíz erőszakának csak e’ ke
rületben temérdek malmok, ’s mintegy 60 há
zak lakosaikkal és szarvasmarháik nagjobb ré
szével ’sat. levének áldozatjává. — 12dikén 
déli 1 és 2 óra között vala a’ legrettentőbb. Siral
mas vala ekkor hallani a’ szörnjű habok között 
egy egjr épületi gerendához, vágj7 más darab fá
hoz ragaszkodott embertársunk segedelemért kiál
tozását— fájdalmas ugjanazon szerencsétleneknek 
házokat minden legkissebb vagyonocskáikkal egjiitt 
a’ hullámok ^között hánj kodni látni. A’ habok kö
zé temettetctt szerencsétlenek számát még eddig 
nem lehet tudn i, ’s a’ roppant k á r t , mell) nek fel
számítására idő kell, még kevésbhé. A* legsulyo- 
sabb csapás a’ szlanyiki úton vala: ugjanis ezen 
só bán játó l, mintegy 64, sóval megterhelt szeke
reket épen egy szorosban talála a’ vészéi) ; az em
berek közül égj etlen égj’ mentheté-meg éltét, égj’ 
a’ víz által rohanólag hozott gerendára, ’s arról 
úszása után égj7 élőfára kapaszkodása által, a 'töb
biek marhástul egj ütt oda vesztek, ’s még eddig 
halva sem találtattak-meg. Csupán ezen égj' szeren
csétlenség által több mint 100 ember cs mintegj’ 
460 darab szarmasmarha lett a’ habok martalék- 
jává. A' rettenetes záporszakadás csak estve 9 és 
10 óra között szúnék-meg: 13ikán a’ vizek kez- 
dének ugjan apadni, de csak lökén lehete járha
tó igen is nagy vigj ázattál az az előtt legcseké
lyebb patakocska is. Minden útak fel vágj nak szag
gatva, sót némellj7 helyt mély sáncczá változva. A’ 
térhelyeken az aratási bóvreménj eket, az eliszapo- 
tía tökéletesen semmivé tévé, ezt a* széna gyújtó

ménj're is kell érteni. —  A’ törökországi dögvés* 
(pestis) dühöngése tekintetéből, az oláhországi ha
tár őrök újból megkettőztettek, mellynek követ
kezéséül e’ haza nyúgott is a’ dögvész félelmétől.

Segesvárról, jul. 26káról egjik  levelezőnk ír
ja ,  hogy az essőömlése, mellyek a’ tavasz óta ott 
is szinte mindennapiak, a’ mezei munkát gátolva 
’s a’ gazdag aratással kecsegtető gabonafoldeket el
borítva, roppant áradást okoztak. Szorongva’s ré
müléssel látták a’ víz dühének két oldalról kitett 
város lakosai, miként tornjosulnak-fel láthatáro
kon a’ sötét fellegek, de sokáig csak a’ rossz útak- 
ra lehetett panaszok, v alamint még a’ Küküllő da
gályára, melly a’ malomgátat elszaggatá. De 23kán 
égj7 felhőszakadás következők, mellj7 a’ Segesvárit 
átfolyó ’s itt a’ Küküllőbe ömlő s e g e s d i p a ta 
k o t  annyira megárasztotta, hogy a’ főútezák s 
a’ piacz egyT része vízözönben fekvőnek, ’s a há
zak ’s udvaroknak’, mellj eket 23 évek óta csak 
fenj egetett az említett patak, de mostanig nem il
lethetett , egészen aláásott. A’ szerencsétlen lako
sok alig Jáíhaták-el ezen éji pusztítás szörnyű nyo
m ait, midőn 24kére kelv e a’ patak újra feldúzza- 
dott. Estv éli 9 órakor alig szállott viszont árkába, 
midőn eg)r délkeleti irányban jö tt fergeteg a’ látha
tárt viszont elsötétítő ’s oll)7 roppant mennyiségű 
vizet áraszta, hogj7 a’ múlt áradást 14 hűvel) k- 
kel múlta felül. A’ pusztítást mit ezen vizek okoz
tak, lehetetlen leírni. Köz hidakat, épületeket, 
házakat ragadott magával az á r, kerteket sepert
él ’sat. Szóval iszonj u veszteségeket okozott mind 
a’ közönségnek , mind egyeseknek , de a’ m elljeket 
pénzül tudni még nem lehet. A’ még most is há
borgó fellegek kétségbe ejtik az időnek egy korai 
feltisztulásáról keletkezhető reményeinket.

Az ungvári Jakab-v ásáron kelt a’ faggyú má
zsája 46 for; sárga viaszé 170f‘or; finom dohán)é 
36— 50 for.— A’ szegedi v ásáron (aug. 1.) kelt a’ 
nemesített gjapjú mázsája 85 fo r ; középszerűé 
75 for; cg) pár hízott ökör kelt ISO for; egjr akó 
bor 15 for; szilva pálinka 26 for; ’sat. mind vál
tóban. — A’ dcbreczeni augustusi vásár áitalánj'osaa 
silány vala.

N A G Y BRIT AXNIA.
A’ Globe aug. 3kán 241 re számítja a’ refor

mer követeket, a’ törj kát 209ie; van közöttük 
az angol grófságokból 28 reformer 56 törj’, Skó- 
cziából 20 reformer 3 tory , Irlandból 2 törj’. A" 
nagj obb grófságok többnj ire törj k á t , nemei!) ek 
törj kát ’s reforméi eket választottak, csupán déü 
Diirbamshire választott két reformert. Cutlar Fes- 
gusson Kirkcudbrigt skót grófságban, Chandos 
marquis, a’ íoldmívelés nagj’pártfogója , Bucking«- 
hamshijebcu újra megválasztattak. Hunig úrnak
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Middlesexben aug. 3kán még legkevesebb szózata 
vojt. Dublin részéről jul. 31kén, az egyetemi vá
lasztással egyszerre, történt a’ kinevezés. Korán 
reggel már népcsoportok várakoztak a’ Court-hou
se körül. 10 óra felé érkezett-meg O’Connell és 
H ntt nagy tetszés jelei közö tt, utánok a’ conserva- 
tiv Hamilton és West pártjoktól szinte zajosan fo
gadtatva. O’Connell egy pádról felkiált: „N o, if
ja k , hangoztassuk az irlandi^ kiáltást: H urrah a’ 
királynéért!“  ’s mind a’ két párt vetélkedni lát- 
szék, inellyik tudja érzelmeit hangosabban kifejez
ni. 1 íamilton urat maga a’ lordmayor ajánlá, Moore 
ú r támogatta az ajánlást, nagy dicséreteikkel szól
ván a’ conservativ elvekről ’s Hamilton úrról. Ha
milton ’s West uu. előadák politikai hitvallásukat. 
OConnefi úr felelt nek ik , kifejtvén ismert nézeteit, 
\  Russell 1. levelét Mulgrave lordhoz, mellyben a’ 
királyné az ő irlandi kormányzását jóváhagyja, 
felolvasván, e’ kérdéssel fordult hozzájok: „Ké
ssek vagytok-e e’ fontos pontban királyné 0  Felsé
gével egyezőleg cselekedni ? gyámolítandjátok-e 
Mulgrave 1. kormányzását? Ha igennel feleltek, 
dn társammal együtt azonnal visszalépek.“  Hamil
ton ú r : „N em , mi nem fogjuk gyámolítani.“  0 ’ 
Connell: „No ez legalább őszintén van mondva; de 
hát törvényszerüségtek hol van? Nem támadtok-e 
fel nyilván a’ királyné és kormánya ellen? Imént 
a’ királynénak éljent kiáltottatok, mert ki nem 
kerülhettétek. így tehát diadalmaskodtam rajtatok: 
az éljen kiáltást én csikartam-ki belőletek.“  Kéz
felemeléskor a’ sheriff O'Connell és H utt uu. részé
re jelentette-ki a’ többséget; a’ poll más nap kez- 
dődött-el. E ’ választási foglalatosság zavar nélkül 
ment véghez, éppen Moore úr beszéde közben tá
madt mozgás a’ karzaton, hol valaki gyilkot rántott- 
elő ; mire „k i a’ hannoveriakkal!“  kiáltozás harso
gott, ’s az ember elfogatott. A’ Standard beszéli, 
hogy West úr a’ vádtól mentegetvén magát, mint
ha katholikus bérlőjivel keményen bánt volna , em- 
líté , miként O’Connell neki testi rútságot lobban
ta szemére; pedig ha O’Connell úrnak tetszenék 
parókáját levenni, ’s a’ nép előtt úgy megjelenni, 
akkor majd akárki megítélhetné, mellyikök szebb 
férfi. Majd bevette 0 ’ Connell úr parókáját, ’s 
természeti mezítlenségében álla — úgy hogy egy 
szál hajacska sem volt fején. Ennek leírhatlan ha
tása volt; O’Connell arczán tréfa-szeszély sugár
zo tt, ’s az egész gyülekezet feledkezni Iátszék a’ 
választási vitáról.

Irlandban igen feltűnt O’Connell viszálkodása 
az ifjú Ruthvennel. Kildare választójihoz írt levelé
ben mondja O’Connel, bog) neki, Irland újászüle- 
téseért 40 év óta küzdőnek, atyai kötelessége a’ 
hűtlenséget és csalást, hol csak találja, mindenek

szeme előtt felfedni, ’s vigyázni, hogy az irlandi 
nép bizodalmával senki vissza ne éljen. Ez a’ Ruth- 
ven radicalismust színlel, de titkon az orangisták> 
hoz pártolt ’s ellensége a’ népnek. Attya eránti te
kintetből kímélte ő t, titkon felszóllítá a’ követség 
hajhászásáról lemondani, sőt gyarmati hivatalt is 
igyekezete neki szerezni, mert itthon rú t tettei eh 
ronták helyzetét, de a’ kormány hallani sem akar 
róla. Most tehát kéntelen megszólalni, ’s O’ Ler- 
wall és Archbold urakat ajánlja jeleiteknek. Ruth- 
ven azonban nem mondott-le szándékáról, kinek 
v é tk e , a’ Standard szerint, csak az , hogy Kilda
re dolgozó osztálya közötti befolyásával kérked
vén , O’Connellben féltékenységet ébresztett-fel 

Londoni aug. 4diki tudósítások szerint mind 
Hunié úrnak Middlesexben, mind Hutton és O* 
Connell uraknak Dublinban igen vékony remény
ségök vala az elválasztatáshoz. Dr. S tock, a’ dubli
ni egyetem részéről fellépett szabadelmii jelelt, an* 
nak megtudására: a’ főegyházi egyetemben men
nyire terjedhetett a’ reformszellem, pollt kívánt, 
’s a’ szózatok így állottak: Shaw 754 , Lefroy 731, 
Stock 143. Nort-Wilts grófságban Devizesben aug. 
3kán történt-meg a’ kijelelés. Sir J. C. Hobhouse 
minister maga is oda utazott Methuen és Long m i
nisten jeleiteket sir F r. Burdett ellen gyámolitan- 
dó. A’ város^ igen fo rro tt, ’s a’ kereskedők boltjai
kat bezárták. Nem is ok nélkül aggódtak; m ert 
Burdettnek többnyire lovas és markos yeomenek- 
ből áll pártja a’ szószékhez érkezvén, ellenfelét már 
ott találta ; azonnal heves csata támadt közöttük; ’s 
Burdett lovasai elverték a’ szószéktől Long és Me
thuen gyalogjait; de a’ győzedelem nem tartott so
káig ; a’ gyalogság nehány pillanat múlva visszatért, 
’s a’ lovasokat botokkal ’s kövekkel kénszeríté hátrál
ni. Burdett kék zászlóji széttépettek, a’ zászlónye
lek pedig a’ lovasok hátaira hányattak. Miután 
nehány fej megvéreztetett, lecsilapodtak a’ bajno
kok. Sir Francis Burdett kinyilatkoztatá, hogy ő 
most is a’ régi Burdett, a’ reform és szabadság vé
dője, ’s egyszersmind a’ statusegyház és alkotvány 
fentartója. Angliának, úgy mond-, az irlandi pa
pok , az O’Connell Dániel által izgatott ’s fizetett, 
vakbuzgó , tudatlan irlandi pápisták ellen kell ma
gát védelmezni. Nem fogtok, úgy hiszem, köve
teket küldeni a’ paríamentba oily ministerium gyá- 
molítására, melly nem szégyelíi létezését Q’Con- 
neilnek köszönni (tetszés, nem kell pápa! kiálto
zás.) Én nem akarok más ember vallása ellen kiál
tozni ; mert mindegyik hitvalláson vannak őszinte 
férfiak, de nekem csak az angol egyház te tsz ik , 
mellyet úgy tekintek , mint (e’ szóra nagy ropogás
sal leomlott a’ szószék, de sir Francis a’ körülte 
állók által felemeltetvén, folytatá beszédét.) Le-
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dőlhet a’ szószék, de alkotványunk állani fog. Én ■ 
nem gyámolíthatok olly korm ányt, mellynek léte-! 
zése az említett természet elleni egyesületen alapú!. 
Mégis ez emberek magokat a’ királyné barátjának, 
a’ ministerium ellenzőjit pedig ellenségénekjievez- 
ni nem szégyellik, (az elleapárt felk iált: „az is 
vagytok ti!“  tetszés.) Ha siratott honfiúi kirá
lyunk meg nem hal, e’ ministerium két hétig sem 
maradhatott volna kormányon. Csak egy törvény- 
tervet sem vala képes kivinni. Oktalanság arról fe
csegni, hogy a’ jelen ministereket a’ királyné vá
lasztotta; sőt én és a’ velem egy gondolkozásnak 
akarjuk olly helyzetbe tenni a’ királynét, mellyben 
szabadon választhasson. Uraim, én az vagyok, a’ ki 
voltam (tetszés, piszegés; valaki felkiált: ki for- 
dította-meg kabátját?) Az egyesült királyság pro
testáns intézeteit védelmezem. Igazságot akarok 
Irlandnak szolgáltatni, szintúgy mint O'Connell úr, 
’s az igazság súlyát legelőször is O’Connell Dániellel 
kívánnám éreztetni. — Kézfelemeléskor a1 szaba- 
delmüek részén volt a’ többség; Burdett úr pollt 
k ívánt, melly aug. 7kére határoztatok. Shelbourne 
1. Methuen úr barátja, este a’ városból elkocsizta- 
kor Burdett emberei által tetemesen megsebesíte
tett. — Keleti Cumberlandban is aug. 3kán történt 
a’ kijelelés, ’s a’ többség a’ ministeri jeleltek ré
szén látszék lenni. Skóczíában Dundeeban Parnell 
úr (Grey alatt hadminister) nagy többséggel válasz- 
tatott-meg. Edinburg grófságban is kedvező kiné
zetei voltak Gibson Craig reformernek.—  Cumber
landban Workingtonban juh 29kén a’ tenger Cur- 
wen úr kőszénbányájit elöntötte, ’s 25 munkást és 
két gyermeket is oda ölt.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Ferand nevű piemonti szökevény, ki a’ jú 

niusi és áprilisi lázadásokban is részt v e tt, azt 
nyilatkoztatván, hogy Fieschi és Alibaud gyá
vák voltak, ő majd jobban fog találni, — be
fogatott. Augustus’ 2dikán összecsődült a’ nép, 
’s ismét sokan befogattak. Parisból rendőrség kül
detett Havreba. — Franczia hírlapok szerint Bro- 
howski Hermann gr. belga katonatiszt, Brüsselből 
juh 31kén Madridba utazott-el, hol egy lovas ezre
det fog alkotni, mellynek tisztjei belgák és len
gyel menekvők lesznek.

A’ király, királyné, hgasszonyok, Nemours 
és Aumale hgek ’s Montalivet gr. aug. 3kán Énbe 
érkeztek. A’ Moniteur igen ragyogó színekkel festi 
ezen utazást is. Az egész úton mindenütt három szí
nű zászlókkal voltak a’ házak ékesítve, este pedig 
kivilágítva; a’ nép tömegestül tódult a* király ko
csijához, Beaumont, Beauvais, Grandvilliers nem
zeti őrsége fegyverben állott, ’s örömrivaját egye- 
síte a’ lakosokéval. Az érdekes Aumale városon,

mellynek nevét viseli egyik fija a’ királynak, gya
log ment keresztül Ő Felsége. Eu vára előtt találá 
a’ helybeli hatóságon kívül Dieppe és Abbeville kül
dötteit , kiknek üdvözlésére elragadó hatású beszéd
del válaszolt.

Orleans hg. ’s hgné Havreből aug. 5kén Fé- 
campba utaztak. Elindulások előtti nap Lyon váro
sa nevű új-yorki postahajón sétautat tettek a’ rév
torokban ; az amerikai hajós nép ünnepélyes tenge
ri köszöntéssel, a’ havrei nemzeti őrség hangászka- 
ra a’ marseillaise zengésével üdvezlé ő magasságu
kat. A’ katholikus népségnek egy része semmikép 
nem nyughatik-meg abban, hogy a’ legkeresztyé- 
nebb királyoknak utódja lutheranát vett feleségül.

A’ Havreban elfogott Ferand nevű piemonti 
szökevény Parisba vitetett. — Morillo spanyol ge
nerál Bareges főidőjében meghalálozott. — A’ Lis
sabon előtt horgonyzó franczia hajó-osztály Orleans 
hg. házasságát juh 7kén ágyulöVésekkel ünnepié, 
’s az angol és portugáli hadi hajók is részt vettek 
e’ szerencsés eseményben. — Havreba a’ közeleb
bi három hónap alatt 6 millió 23 ezer franc kész 
pénz jö tt az egyesült statusokból. — A’ Quotidien- 
ne szerint Lajos Filep Lipano grófnénak a’ 100 ezer 
francot nem holtiglanijövedelemként adta, hanem 
átaljában fizettette neuillyi bútoraiért. — A’ franczia 
térítők nagy munkásságot fejtenek-ki. Bordeauxból 
juh 5kén négy Jézus társaságabeli szerzetes indult- 
el Pondicherybe, egy pedig Calcuttába. Marseille- 
ből is aug. Íjén több térítő készült gőzhajón Smir* 
nába, Syriába és Konstantinápolba.

Lyon aug. őkén. Fesch bibornok jeles kép- 
gyűjteményéből 39 darabot küldött ide , a’ szegény 
munkások javára eladandókat. Két gyilkosság, 
melly itt egy héten fényes nappal követtetett-el, 
több öngyilkosságok, és nehány megítélt asszonyok, 
kik sok szegény lányt fajtalanságra csábítottak, mély 
erkölcsi allyasodást, sőt nyomorúságot is bizonyít- 
nak. A’ kamarák 12‘/a millió francot szavaztak a’ 
Saone hajózásának könnyítésére; ebből 2 millió 
már a’ kereskedési minister rendelkezése alá ada
tott , ’s a’ hidak és utak főbiztossága Landrécour- 
tig hág} á jóvá a’ csatorna-tervet. így a’ Saone ha
józása idővel Felső-Marne határáig, ’s a’ Maasal 
összekapcsoltatván, az északi és közép tengerig 
terjedhet. A’ Saone főpontja Francziaország belső 
hajózásának, és így méltán megérdemlő a‘kamarák 
gondoskodását.

A M E R I K A ..
Floridában az indus háború ismét élénk aggo

dalmat ébreszte-fel. Némelly indus fők Monroe tó 
mellett hadi tanácsot tartván, a’ Jessup generállal 
kötött egyezésért halálra Ítélték Micanopy fő t, kit 
az indusok azonnal felkonczoltak, ’s társait is mél-
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tartanoknak nyilatkoztaták parancsnokság viselésé
re. Közönségesen hiszik a’ háborúnak isméd kiüté
sét. Nehány pamut-ültetvényeket ’s gabona-mező
ket újra feldúltak az indusok. —  A ’ Texas ellen 
összegyűjtött sereg eloszlatik, ’s egy része Mexico- 
ba menend a’ praesidens testőrségéhez, ki zendü
léstől fél mindig. Texas lakosai sebesen haladnak- 
elő a’ mrvészeiben , kormányzásban, ’smívelődés- 
ben. A ’ Mexico elleni háborúban 1835/tíban elesett 
honfiak m aradékai, ha feleségesek 5581 , ha nőtle
nek 2136 acre földel jutalmaztatnak-meg.

P  O U T  U  G A L L I A .
Juh 2 Iki tudósítás szerint Lissabon csendesen 

v o lt, de még ekkor is történtek egyes befogatások. 
Leiria ú r , a’ zendidés vezére, 400 emberrel Va- 
lenga várba zárkozott, hol 1400 embertől ostro- 
moltatik. A’ ministeri lapok hallgatnak a’ tartomá
nyok érzelméről, pedig több helyen felzendültek a’ 
charta mellett, ’s Santarembana’ polgári kormány
zó is megöletett. A’ királyné nem akarta a’ minis
tereknek egy kemény hangú proclamatióját aláirni. 
0  Felsége nem sokára lebetegszik. — A’ Globe juh 
2 Óki tudósításokat közöl Portugálból. Lissabonban 
sl katonai zendülésnek baj nélküli elnyomását hi- 
v é k ; de oportói levelek másként vélekednek. A’ 
zendülők Valen^ába vonultak, ’s Sa da Bandeira 
ellenük készült; a’ déli részen Castello Brancóba 
g/űjték  erejüket. Portugal többi része nem része
sült a’ mozgásban.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstaatinápoíból juh 12kéről írja a’ Times, 

hogy a' cserkesz partokon Pschatban várat építet
tek az oroszok , egyszersmind kiszállásukkor há
rom ponton támadták-meg a’ cserkeszeket, kik 
makacs elszántsággal harczoltak, és Tschapsiknál 
meg is győzték az oroszokat. Egy hírnök , ki Tra
pézomba m ent, a1 cserkeszeket Anglia közbejárá
sának kérésére bírandó, czélt nemérve tért-vissza. 
Said bey Wassaffeffendi helyett a’ sultan titkos Írno
kává neveztetett. A’ cs. háremből négy asszony, 
keresztyénekkel volt tiltott társaíkodásuk m iatt, a’ 
bosporusba fojtatott.

S P A N Y O L  O R S Z Á G .
A ’ legújabb angol hírlapok spanyolországi le

velezéseik , mint a’ burkus statusujság megjegyzi, 
nem igen kedvezőleg rajzolják D. Carlos hadsere
gének erkölcsiségét. A ’ Times levelezője is megvall- 
ja , hogy az Ebrón átkeltekor egészen elfajult, fe
nyíték ’s eleség hijánya miatt bátorságát elveszté. 
A’ M. Chronicle levelezője mondja, hogy ha D. 
Carlos útjáról semmi tudósítás nem jőne is , a’ fel
dúlt mezők ’s leégett faluk eléggé mutatnák az ó 
ú tjá t Vádolni csak a’ christino vezérek árulását ’s 
henyeségét lehet) nem pedig a’ nép szellemét, melly

egész Arragoniában ’s Cataloniában a’ királyné 
ügyét pártolja, de D. Carlos testvéreit ’s rokonait 
erőszakosan elvonczolván magával, hallgatni kén- 
telen.

Bordeauxból aug. 2károl e’ telegraphi üzenet 
érkezett Parisba: A’ praetendens Cenia felé kezdett 
utjából ismét visszatért Daroca fe lé , ’s mint Sara- 
gossából juh 30kán írják , Guesa és Monforte vidé
kén állott.

A’ Gazette de France Cantaviejából vett leve
le szerint D. Carlos hihetőleg az Ebro felé fordu- 
land Zariategui és Guergue elibe. A’ Quotidienne 
mondja, hogy egy osztály Cenia ’s Castellon felé* 
Valenciába fog indulni, hogy Oraa és Espartero 
figyelmét oda vonja, ’s ez alatt D. Carlos többi se
regével Soriába nyomul, Zariateguival egyesülendő, 
vagy pedig egyenesen Madridra rohanandó.

Bayonne aug. 3kán. D. Carlosnak egy sereg
csapatja , ’s mint mondják ő maga is , a’ Saragossától 
16 órányira fék vő Munierában állott. Zariategui és 
Guergue Soria felé nyomul. — Bordeaux aug. 3kán. 
Némelly Huesca vidékén megjelent bandák gyaní- 
ta ták , hogy D. Carlos talán Daromának vette út
já t; de Saragossában juh 30kán kihirdetett tudó
sítás szerint ő még julius 28kán is Cantaviejában 
volt. És így C e n ia  felé fordulása hibásan je 
lentetett.

Madrid jul. 26kán. A’ christino generálok moz
gásaiban ismét nincs egyetértés és elszántság. De 
miként is lehetne tőlük buzgalmat kívánni olly kor
mány ügyéért, melly a’ főparancsnokságot egy 
franczia marsainak akarta átadni? Mert Calatrava 
úr meghatalmazása nélkül Campuzano úr bizonyo
san nem alkudozott Clauzel marsallah És mire me
hetnek a’ generálok seregeikkel, ha némelly minis- 
terek biztosokat küldenek, a’ katonákat tisztjeik 
eilen fellázítani. Az Eco del Commercio egy idő 
óta árulással, rablással ’stb. vádolja a’ generálokat 
A’ híres Aviraneta, kit Mendizabal úr több külde
ményekre használt, utoljára pedig száműzetett, 
nem rég ismét Madridba jö tt , a’ minister hivatalá
ban sokszor megfordult, ’s tetemes summa pénzt 
és útlevelet kapott Bayonneba. S. Sebastianon ’s 
Ilernanin keresztülutaztak or a’ katonák között 
nyomtatott lapokat osztott-ki, mellyekben állítaték, 
hogy a’ ministerium bőven gondoskodott a’ kato
nák szükségeiről, de a’ generálok magoknak tar- 
tották-meg a’ pénzt. Ezután mindjárt kiütött a’ 
zendülés a’ seregcsapatok között. Llüchana gróf 
(Espartero) a’ ministeri lapok rágalmaira egy leve
let intézett valamennyi hírlapokhoz , mellyben ki
nyilatkoztató, hogy honaért egészségét, vagyonát, 
’s most már hírét is feláldozza, a’ polgárháború be
végzése utánra halasztván az ellenei vádak meg«zá-
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folását A* cortes most vitatja a’ biztossági tudósí
tást a' papság új intézetéről. A ’ ministerium min
dent elkövet, hogy hatalmát korlátlanná tehesse; 
közelebb Toledo és Madrid tartományi választotsá- 
gai által felírást nyujtatott-be a’ corteshez a’ sajtó- 
szabadság eltörlése és a’ mérsékleti gondolkozásnak 
Üldözése irán t; a’ felírás a’ hadi biztossághoz uta- 
síta to tt De egy idegen diplomata kinyilatkoztató 
a’ ministereknek, hogy ha illy rendszabályokhoz 
nyúlnak, semmi különbség nem leend közöttük és 
a!* praetendens között. — Jul. 29kén ismét így ír
nak M adridból: Naponként jőnek tudósítások a’ 
hadseregtől, de a ’ kormány semmit sem bocsát 
közre. Guergue jul. 22kén 4 zászlóallyal, 100 lóval 
és a1 castilíaí juntával kelt-át az Ebrón Cillaperlatá- 
nál; IciónáljuL 24kén ismét 8— 10 carlista zászló- 
ally és 3 század lépett-át a" folyamon. Alcala briga
des jul. 24kén 5000 gyaloggal ’s 200 lovassal, va
lamint Escalera generál is Logrunóból utánok nyo
multak. Estremadurában is kezdik már a’ postát 
etfogdosni, ’s a’ regensné ezredéből 20 legényt Mi- 
ravete hídjánál agyon lőttek a1 lázadók. Azon hír
r e ,  hogy a’ spanyol kormány Clauzel marsait a’ 
franczia kormánytól kérte volna, a” jul, 27ki Ga- 
ceta így nyilatkozik: „Meg vagyunk hatalmazva 
egy-átaljában hamisnak nyilatkoztatni azt, hogy Ő 
Felsége kormánya vagy valamellyik ügyvivője va
laha az említett kérelmet, vagy ahoz hasonlót tett 
vploa.“  E’ szerint vagy Campuzano úr lépett-fel 
nagy buzgalommal Clauzel marsai ügyében, vagy 
Calatrava úr mondott ismét ellen diplomata barát
jának , mint mikor azt nyilatkoztatá, hogy a’ kül
földi hitelezőknek semmit sem özet a’ polgárháború 
bevégzése elő tt, holott Campuzano ú r a’ kamatok
nak határozott időnkénti kifizetését jelentette. — 
A* spanyol tíszthatóság Minho tartomány szélére 
nemzeti őröket állítatott, hogy a’ Yalen^ába zár
kozott portugáli zendülők számára eleséget vinni ne 
engednének. D, Pedro chartája Elvasban is kikiál- 
ta to tt, ’s az ottani parancsnok general Badajozba 
érkezett; Albuquerquebe is több portugáli menek- 
vők jöttek. Lissaboni jul. 24ki hírlapok már csak
nem elnyomottnak tartják a’ cartista visszatolást.

Telegraph i üzenetek- Narbonne aug. 4dikén, 
Valenciában folyvást dúlnak a’ carlista bandák. 
Jul. 26kán Villafrancában (CanlaviejátóJ két órá
nyira) volt a’ praetendens, hadserege pedig Ygle- 
suelában, Arqsben és Castelfortban tanyázott, — 
Bordeaux aug, 4kén, Alcaniz kormáyzójának Sara- 
gossában jul, 31 kén kihirdetett jelentése szerint a’ 
praetendens mégis Cautavléja vidékén tartózkodik. 
Espartero juh 29MnCamaríiiasba szándékozott. Az 
Ebrón átkelt carlista sereg jul. 27kén Cavarrubías- 
ban és Retuer fában, Alcala generál Lenn áh an

állott. —  Perpignan aug. 3kán. Parstors generál, 
Catalonia másod parancsnoka, Barcelonában pro- 
clamatio által jelenté egy junta felállítását, melly 
az adóról rendelkezni, és kénszerítctt kölcsönt fog 
kivetni. Meer báró jul. 26kán Campredonból Oíot- 
ba m ent

Madrid, jul. 29dikén. A’ spanyol és sardini 
kormány között fenforgó viszálkodás sok dolgot 
ad az itteni angol követségnek; mert a’ spanyol 
kormány szeretné a’ kereskedést folytatni Sardi- 
niával, ’s erre az angol közbejárást használja ; egy 
angol hírnök ma is kemény jegyzéket viszen e' 
tárgyiránt Parisba, de kérdés, a’ turini udvar,és 
többi olasz hatalmak , fognak-e hallgatni Palmerston 
1, tanácsára vagy is fenyegetésére, Caiatrava úrnak 
főpanasza az, hogy a’ turini udvar Letamcndi urat 
Geuuában spanyol consulnak elismerni nem akarta; 
ezen Letamendit Gibraltárból, hol szinte spanyol 
consul vo lt, Villíers úr előterjesztésére Martinez 
de la Rosa, akkori minister, visszahívta. — A’ 
spanyol kormány egy más olasz hatalmat is felin
gerel, mellynek papi fegyverei erősebbek vilá
gi fegyvereinél. Regens királyné O Felsége jóvá
hagyta a’ tized és szerzetek eltörlése e*ánti, és a’ 
papság jószágait nemzeti tulajdonná nyilatkoztató 
törvényeket. A’ papság eddig a’ hívők kegyes ala- 
pítmányaiból élt, most pedig várnia kell, valyon 
az ő szükségeit egyenes adó által képes leend-e fedez
ni a’ status. Miután a’ klastromok, egyházi edé
nyek, papi jószágok elvétettek, ’s a’ tized eltöröl
te te tt, a’ spanyol egyháznak ős épülete is le fog 
rontatni, a’ szent széknek concordatumokon ala
puló jogai letiportatnak, ’s egyházi dolgok elitélése, 
mi az egyház főjét illetné, világiakra bizatík, A’ 
papság reformja iránt nevezett biztosság javasló, 
hogy patronatusi joga egyedül a’ koronának legyen 
(eddig a’ pápa 72 papsággal rendelkezett), a’ nun- 
ciatura törvényszéke, papi lovagrendek, kereszt- 
bullák biztossága ’stb. minden ünnepek, hatot kivé
ve , töröltessenek-el, a’ félsziget a’ polgári tarto
mányok szerint 47 püspökségre osztassék, a’ pri- 
masság Toledóból Madridba vitessék-át, 5 új püs
pökség állítassák-fel, 18 régi sz(intcssék-meg, ’s 
min delük püspökségben egy fő káptalan hagyassék- 
fen; az érsekeknek 24 ezer franc, a’ püspököknek 
10 ezer, a’ legalsóbb rendű papoknak 600, a’ fel
sőbb renditeknek pedig 2000 fr, fizettessék. E ’ ja 
vaslatokat juh 26kán 110 szózattal 17 ellen fogadta- 
el a” cortes, —  Juh 30ki levél szerint juh 29dikén 
határozó a’ cortes, hogy az üres egyházakat a’ ca* 
nonok ’s törvények által kitűzött idő alatt lelki- 
pásztorokkal lássa-e! a’ kormány, mit ha a’ kör- 
nyületek nem engednének, minden eszközöké" 
megpróbáljon e" határozat teljesítésére. K® annyit
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teszen , hogy a’ kinevezett püspököket, ha a’ pápa 
meg nem erősítené, e’ megerősítés nélkül is iktat- 
tassa-be. De mellyik püspök fog példát adni az egy
ház főjétől elszakadásra* Spanyolországban most 
32 üres püspökség van, mellyek a’ pápától meg 
nem erősített püspökök által igazgattatnak. Ezen 
ú jításokat leginkább pártolja négy pap-követ, u. m. 
Martinez Valasco, kijelelt jaeni püspök, Venegas 
granadai kanonok, Gil Orduna tortosai kanonok, 
és Garcia Blanco Sevillában a’ k. kápolna káplánja.

A’ Journal des Débats bayonnei levelezője jul. 
28kán így í r :  E ’ városban tagadják a’ carlisták, 
hogy a’ praetendens annyit vesztett volna a’ cliivai 
csatakor, mennyit hírlelnek. Azonban ő kéntelen 
volt sietve, ’s egy csaknem puszta vidéken keresz
tü l , oda visszatérni, honnan kiindult; állásának er
kölcsi hasznát tehát elvesztette. A’ lakosoktól nem 
gyámolítatott, sőt Valencia parasztjai elmaradozott 
katonájit megöldösték, mint a’ manchabeiiek Go- 
mez visszavonultakor. E ’ két expeditio igen hason
lít egymáshoz, ’s hihetőleg a’ második is úgy fog 
végződni, mint az első. A’ királyné generálai is 
sok hibát ejtettek, ’s kevés összehangzás volt mun
kálataikban. Ha D. Carlos az Ebrón átkelte után 
kevésbé kételkedék a’ nemzet sympathiáján, Ma
dridra rohanhatott volna, mielőtt üraa elszórt se
regcsapatait összegyűjthető, ’s midőn Espartero még 
az éjszaki seregnél volt. Nem foghatni-meg, D. 
Carlosnak az Ebrón átköltözése után, Buerensmi
ért nem ment egyenesen Oraához, ’s vele 20 ezer
nyi embert gyűjthetvén-össze, a’ castelloni síkon 
miért nem támadta-meg D. Carlost, kinek csak 
15 ezer gyalogja ’s alig 1000 lovasa volt; e’ sereg 
Valenciánál már 4 ezerrel kevesebb volt, ezóta pe
dig a’ szökdösések ’s csata által szinte annyival fo- 
gyott-meg. D. Carlos most Cantaviejában, egy rég 
kizsarlott vidék közepén, az Ebrótól jövő seregcsa
patokra várakozik, mellyek nehezen fognak vele 
egyesülhetni. Valamelly tengerparti helyen akarta 
volna magát megfészkelni a’ praetendens ’s a’ kö
zép tengerről fegyverekkel és hadi szerekkel ellát
ni; de legyőzhetlen akadályokra talált; Cataloniá- 
ban kevés az eleség, a’ navarriakat és catalánokat 
egyetértésében tartani lehetlen, angol hajók fenye
getőznek a’ vizeken, ’s ezen oknál fogva elhatá- 
rozá az Ebrón átköltözni; de a’ jobb parton sem 
boldogulhatott, mert az ostrom alá fogott városok 
makacsul védelmezték magokat. Cantaviejában 
nem fognak élhetni seregei, ’s az alkotványiak, 
ha elszánva látnak a’ dologhoz, képesek lesznek őt 
onnan kiverni. Az Ebro felső vidékén Escalera,

pénz és eleség hijánya m ia tt, nehány napig nem 
mozdulhatott; a’ hadi szükségek csak 24 órára sem 
valónak fedezve. E ’ környületek között Escalera, 
mint elszánt férfi, Pamplonába hivá a’ navarrai 
jun tát, s kinyilatkoztata, hogy 25 ezer piasterre 
van szüksége, ’s ha e’ summát a’ junta meg nem 
adná, ő maga elfogja venni, a’ junta tagjait pedig 
felakasztatja. Illy kérésre a’ kivánt summa alkal
masint előterem tetik, ’s a’ sereg meg lesz nyugtat
va. így állnak a’ dolgok Spanyolországban. A’ cat- 
listák nem titkolják elcsüggedésöket; egészen mást 
vártak D. Carlos expeditiójától, ki Olaszország
ba ’s nehány északi udvaroknak megiizeaé, hogy 
végre már Madridba megyen, és útjában semmi 
sem tartóztathatja-fen; de az esetek nem feleltek- 
meg e’ szép Ígéreteknek.

Madrid jul. 30kán. A’ statuspénztár orvosol- 
hatlan pénzhiányban sínlik. Espartero pattantyú
sága Guadalaxarában hagyatott, mivel nem volt 
pénz a’ szükséges dolgok mngszerzésére. Esparte
ro hadm inister, de Seoane generál is társul van 
hozzá adva. A’ seregek főparancsnoksága Oraára 
bízatott.

** *
KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK. Lyon aug. 

4kén. Beaucaire vásárán sok áru elkelt, és jobb 
á ro n , mint a’ kereskedés mostani állapotában re
ményleni lehetett. Gyapjú 6000 csomó vo lt, ’s a’ 
franczia gyapjú 10— 13 petéi kelt olcsóbban, mint 
1836ban. A’ közelebbi kamarák által határozott 
Epinal és St. Leger közötti vasút igen felemelte 
Benin, St. Leger és Anzin kőszénbányájinak be
csét. A’ rhonei gőzhajózási társaság kéntelen volt 
munkálatát félbehagyni, mert az Angliában meg
rendelt gépelyek, munkások hijánya miatt el nem 
készülhetnek.

Hamburg aug. 4 ’s 5kén. Lipcséből hír jö tt 
három kereskedő ház megbukásáról, ’s kettő csak
ugyan kéntelen volt a’ fizetést elhalasztani, de hi- 
telezőjik várakozást Ígértek, ’s az egyik már elkez
dett fizetni; a’ harmadik is nagy szorultságban volt, 
mégis talált eszközt kimenekvésére. — Grönland- 
ból e’ napokban 3 hajó érkezett kutyákkal; az ame
rikaiak sok halzsírt hoznak, mellynek ára , vala
mint a’ kenderé és repeze-olajé is megcsökkent. A’ 
gabona és gyapjú ára valami kevéssel feljebb ment.

St. Petersburg, jul. 29kén. Azon rendelet, 
miként a’ gyapjú és teveszőr-fonal behozatala a’ 
gyárak számára 1838 apr. 7keig felényi vám mel
lett engedtetett-meg, 1840. apr. 7ig terjeszteték-ki.

Kiadja K u l ts á r  A. —  Szerkezted G a lv á c sy . Zöldkertutcza 4 9 8  sz.
Nyomtatja T r a t  t n e r - K á r o l y  i  Urak’ útezája 6 1 2  szám ólait.
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Hectenast Gusztáv
honi és külföldi könyvkereskedésében

(Pest, váczi utcza 39. szám) 
újonnan megjelent és találtatik:

T H A L I A
eredeti

Szili - Miivclí Gyűjteménye 9
K o v á c s  P á l  

• által.
H arm ad ik  kö te t.

I2rét. Győrött, 1837 csinos borítékban 1 for. 20 kr. peng. pénz.
T a r t a 1 o m :

Éva asszony unokája. Vígjáték 3 felvonásban.
Nők köztársasága. Bohózat 3 felvonásban 
Az elbűvöltek. Vígjáték 2 felvonásban.
Legjobb orvos a’ házasság. Vígjáték 1 felvonásban. (2}

Heckenast Gusztáv
könyvkereskedésében megjelent:

T H  E M I S . .
ÉrteKeséseK a’ *fog' Köréiben»

szerkeszti
S  z  a l  a y  L á s z l ó , 

kites ügyvéd ’s magyar tudós társasági I. tag.
Első fü ze t.

Ára, csinos borítékba kötve 1 for. pengő pénz.
A’ törvénytudomány szakadatlan haladása, ’s minden oldalú kifejlődése kívánatossá tet

ték, hogy köztünk is megindittassék egy gyűjtemény, melly annak jelen állapotát szemmel tart
va, azt irányában és eredményeiben időszakonként, megismertesse az olvasó közönséggel. — 
Midőn az első füzet megjelenéséről a’ tudomány hívei és kedveliői ezzel értesittetnek a köz
hasznú vállalat pártfogásukba ajánltatik. Pesten, aug. 17kén 1S37.

Sza lay  L á sz ló ♦ (2J

Hirdetés.
Jelentetik illendő tisztelettel az érdemes 

közönségnek, hogy már a’ Polgári Élethez va* 
M ásodik  f  é leszten dő . 1837.

ló Lexicon’ első darabja Debreczenben kijött; 
’s példázat!, — mig öszveséggel való megvé- 
vőjök akad —  két két pergő forinton leen
dő Oázlatgatás végett, résszerént ou helyben,
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Orvos Doctor és Physicus Tekintetes Ziiahy 
Sámuel urnái tevődtek le, résszerint ide Szé
kelyhidra vágynak Patikárius Pcnkert Mihály 
úrhoz szállíttatva. Költ Székelyhidon, május 
3kán 1837, T. N. Bihar Vármegye

Rendes Physicu9a 
D r. Gombos Dániel. (3)

(1) Pakfong-hirdetmény. a’ c s .

kir. priv. Pakfollg érczmiívek’ lakhelye
Becsben (untere Breunerstrasse Nro 1133) ajánl
ja  a1 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 a1 12 latos ezüst
höz , a1 hamis ellenben feketés és vereses sárga 
lesz 's könnyen törik. Különösen íigyelmezni
kell ezen bélyegre : Pakfong-Frank, mei- 
lyet rajta világosan láthatni. Egészen újonnan 
találtatnak: fogorvosok számára műszerek, fog
kefék, valamint ruhakefék, zsebbelifésűk; új 
szabadalamas levél mellett árult asztali eszkö
zök, minden figyelemre méltók tartósságukra 
nézve; kávémasinák, mellyekben a’ kávé 5 
perez alatt megfő; fördőmasinák orosz mód sze
r in 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-pálczák’ rs forma
ruha-gombok; kardok uraságok számára, fejé
ren és megaranyozva, ’s a’ legújabb ízlés sze
r in 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 képórák.

Rendelni lehet előre ló és nyeregszerszá
m okat, kengyeleket Pesten Oláh úrnál az úri 
útezán báró Brüdern házban; Rudán, a’ Rácz 
városban Dischler György urnái a’ fóutezában.

Állandó megbízott (commissions) 
raktára van:

hol mindenféle rendelménveket elfogadnak, és 
az igazi pakfongról jótállanak, Pesten Jungh 
Keresztély polg. úrnál, a’ serviták piaczán; E r
délyben, Szebenben Thiering L; Kanizsán Ros- 
senfeid Jakab; Pozsonyban Szeleczky L. uraknál.

Ő, eltört pakfongnak fontja 2 fr. pp. meg
vétetik. Frank Ferencz £2)

(1) Áverési hirdetmény. Kecske-
m éten folyó észt. September I ld ik én  tartan
dó árverésen a’ helybeli 8 m észárszékek, 
serház hozzá tartozó m alom m al, 50 hold 
m onostori fö lddel, piaczi és vásári jövedel
m ek; nem különben a’ városnak külső korcs
mái és vendégfogadói, nevezetesen: a’ mes
terházi, Szent Lőrinczi és monostori vendége 
fogadók, a’ zöld erdei, czethali, szentkirályi, 
sz ik ra i, ágasegyházi korcsm ák, mindegyik a’ 
hozzá ia rtozó  földdel együ tt, e’ fnljó eszten
dei november Iső napjától kezdve, 6 eszten
dőre haszonbérbe fognak ad atta tn i, mellyre 
a’ bérleni kívánók illő bánatpénzzel fe lk é 
szülve m eghivattatnak , az izraeliták azon
ban ezen haszonbérlésekre nem bocsájtatnak. 
A’ kiadás feltételeit addig is helyben a’ máso
dik bírói hivatalnál megtudhatni. (3 )

( 2 )  Kerestetik egy jó erkölcsű ifjú, kinek
kedve volna a1 vas-kereskedést tanulni, a’ ki né
metül és magyarul beszélni, írn i, 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 <Sz ig fy  
F erencz  polgári vas-árusnál Budán a’ várban, 
az arany szán tó  vas fiái» (2 )

(4) KOS - eladás. Jövő pesti János 
Fejv. vásár alkalmával a’ méltóságos gróf Uu- 
nyady József juhnyájából prima electa ’s super- 
electa hágókosok üllői útczában köz telken sza
bad kézből eladandók lesznek. (4 )

(3) Nagy és forakhelye a’ Tem
plomi ékességeknek. p esie n . a' v i « í
útczában az Ámornál 26dik szám alatt Fries 
Antal s társasága cs. k ir. priv. selyem-szövet 
gyárának rakhelyén készen találtatnak na
gyobb mennyiségben több száz darab templo
mi ékességek’ fajai , u. m. P luv ialck , Dalm a- 
tikák és K ásulák, akár egész, akár fél, vagy 
közönséges ékességekkel gazdagítva; ezen k í
v ü l, minden lehető Reverenda m atériák , u.
m. Schvamilionok, Gros de Naples, Brünelek, 
Scottok, 3 D rátok, ’stb. egész és fél gazdagon 
virágokkal himezve templomi m atériák , igaz 
festékü , és közönséges Damaszt Zászlókra, 
finom festékü K arm azsin, ’s Ibolya Gros de 
Naples és M oir, Q uadrátok, K apuczium ok, 
Kamaurák és Övék, m ellyeket a’ főtiszt. Pap
ságnak a’ legillendőbb gyári áron alázatosan 
ajánlanak Fries Antal és társa. (3 )
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(1 ) Á rverési hirdetmény. A’nagy-
méltóságu királyi magyar udvari Kamara’ ren
deléséből közhírül adatik, hogy szabad kir. De- 
breczen városa alább következő saját haszonvé
telei e1 folyó 1837. esztendő november lső nap
jától kezdve három egymásután következő esz
tendőre bérbe kiadandók lesznek, úgymint:

Neve a’ bérbe adandó haszon
vételnek

kikiál
ta n d ó

á ra

m e g k ív á n ,  
ta tó  b á n a t 

p é n z

pengő pénzben

for, || for. | kr.
Szikgáti cserép-vetés - -  - 830 83 —
Belső koscher bormérés -  - 61 6 6
Fejér ló vendégfogadó - -  - |1352 135 12
Bika vendégfogadó -  - -  - 12^5 122 30
Látó teleki vendégfagadó -  - 762 76 12
Piaczi jövedelem -  - -  - 6932 693 12
lső számú bolt -  -  - -  - 84 8 24
2dik számú b o lt-  -  - -  - 64 6 24
3dik számú b o lt- -  - -  - 61 6 6
4dik számú h o lt- -  - - 63 6 18
5dik számú b o lt-  -  - -  - 57 5 42
6dik számú b o lt-  -  - -  - 57 5 42
Bárányi mészárszék -  - -  - 66 6 —
Hatvan utczai mészárszék -  - 128 12 48
Péterfia utczai mészárszék - 133 13 18
Csapó utczai mészárszék -  - 140 14 —
Czegléd utczai mészárszék -  - 142 14 12
Varga utczai mészárszék -  - 115 11 30
Várad utczai mészárszék -  - 78 7 48
Mester utczai mészárszék -  - 65 6 30
Bégánji mészárszék- - -  - 83 8 13
Mester utczai kapu előtt 

mészárszék -  -  -
lévő

103 10 18

N ev e  a’ bérbe adandó haszon
vételnek

kikiál-1 
tandó I 

ára 1

megkíván - 
tató bánat

pénz

1 pengő pénzben

v ' - ' 1
for. ]| for. | kr.

H atvan utczai c s a p s z é k -  -  - 2 0 2 20 12
Mester utczai csapszék -  -  - 2 8 0 28
Péterfia utczai c sa p szé k -  -  - 3 0 1 30 6
Csapó utczai csapszék -  -  - 141 1 4 6
N ovella  utczai c sa p szék -  -  - 1 6 2 1 6 1 2
Mongó utczai csapszék -  -  - 3 0 3 3 0 1 8
Szent Annái csapszék -  -  - 170 17 —
Várad utczai csapszék -  -  - 1 5 0 15 __.
Miklós utczai csapszék -  -  - 201 2 0 6
Szeles utczai csapszék -  -  - 1071 107 6
Nádas utczai csapszék -  -  -  
Külső barom-vásári hátulsó pin-

4 2 5 42 3 0

cze -  - -  - -  - -  - 103 10 18
Külső vásári deszkás csa p szék - 4 4 2 44 1 2
Külső barom-vásári első kőpincze  
Külső vásári m ásodik nádas csap-

107 10 42

szék - - - - - - - 411 41 6
Szarvas csapszék- -  -  -  - 3 3 0 33 —
Nyúlás csapszék - - - - - 4 86 48 3 6
Epres-kerti csapszék -  -  - 535 53 3 0
Bárányi csapszék -  -  -  - 402 40 12
Bégányi csapszék -  -  -  - 2 30 23 —

A’ nyilvános árverés folyó észt. September 
I ld ik  napján a’ városházában a’ szokott reggeli 
órákban fog tarta tn i, hol is a’ feltételek látha
tók , melíy napra s kótyavetyére minden, a’ 
kinek kedve *s erzsényi engedik, megjelenhetik. 
Költ Budán, augustiis 12kén 1837. (3)

Folyó évi October’ 2 1 -dikén
niegmásolhatatlanul végre fog hajtatni

a’ 847 és 849 szám alatti Bécsi 2 házak’ sorshúzása.
■t mellynél

mindem nyereség Uész pénzben állami 9
m inden n yerések et k iv év e  a’ közönséges sorsokkal.

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

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

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 6 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,r»00 forintnyi nyereségek, mellyek e' lotteriában foglaltatnak, mind
nyáján 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 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszanak, különösen 165,000 forintot nyernek, mellyek 
közt egy 25,000 forintot nyerő, ki ezenkívül még f>00 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 is játszik.

Egy sorsnak árra 127« íor. v. ez.
C oíth  D l. J la  és tá r s .

Singerstrasse 894 sz. saját hazában.

Sorsokat vehetni Pesten Liedeinann J. S. Fridrik nagykereskedő’ irószo- 
bájában és Liedemanil B. Ferencz rófös kereskedésében, ,,a' szép magyarnéhoz.“

V alak i venni óhajtana
ÍOOO—3000 darab 3—3 esztendős

nemesitett anyajuhokat
ha nem nagy ünomságuakat 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’ bárom korona 
* utczábait, saját házában. (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 .
A u - .  1837. ! b ú z a  I k é t s z e . ro z» á r p a  1 z a b | k u k u r .  { k ö le s  |l  A u - . 1837. | b u z a  ik é t s z e .  1 r o z s á rp a z a b  ík u k u r . | k ö le s

S á n  U n g h r á r | 8 6 - 8 2  | 8 0 -7 6 7 0 -66 | 4 8 -46  | 3 8 -5 « j 8 6 -8 0  | — ( l é n  A r a d | 72 | 53 50 21 24 | 58 1 -
4 é n  U j-B e c s e |  4 0 -3 5  | 30 - 25 | 30 1 -  1 - i l é n  N .B e e « k e r e k |5 0 -S 5  | 3 0 -7 0  | - 2 5 -2 0 20 | 45 1 -
5 é n  A r a d 1 72 52 1 52 21 | 38 1 >  —  1 ' I2 én  K o m áro m | 6 6 -5 4  | 50 -45 3 6 -32 3 0 -2 7 1 “  1 — 1 “
i é i  P é c s 1 70 1 55 50 30 | 30 — I 40 I2 é n  S z e g e d } 6 0 -5 5  I 4 0 -3 5  | -  1 3 0 -2 5 3 0 -2 5  | 60 1
San D e b r e e z e n ) 7 0 -8 0  | 50 -30 1 30  | 3 0 -2 0  1 — | —  180-70 P e . i  a * g  IS á a |  7 4 -5 8  1 5 0 -4 3  i 4 0 -3 4 2 4 -4 0  ] BO-16 j — J ~

XOéjk M c í o d j J 1 04 -00  j 5 5 -47  | 5 0 - 4 5 | IS -1 9  1 2 8 -2 0 1 6 6 - . Í S  1 —



■ m z ; i f  'M K ü id P ö K in
T U D Ó S Í T Á S O K .

16. «záiu. P e s t e n  szerdán Kisasszony Iió* 2 3 k á n  IS17.
flag  yarorsy.ág én kr-lely fkinerezé.<ek; S í . István ünnepe; Sz. Istváni törvényszakasz’ kezdete; a’ pesti magyar színház’ kinyitása; hí
rek Kad-Kiiwítól ; fens. Naiinrnénk' annya Kndára érkezik; tűz; ’sat.) Nagyhritannia (új választások; ’sat.) Francziaország ( re»/.letek 
Orleans hg utazásáról; algíri hírek; ’sat.) Olaszország (cholera-hírek ; ’eat.) Németország (Pyrker ű excjának utazása ; müncheni ’s han- 
noverai kirak; ’sat. J l ’ortugallia (lissahoni levelek; ’sat.) Törökország. Spanyolország (hadi tudósítások; D. Carlos m izdnlati a’ fjvá-

roshan semmi aggodalmat nem gerjesztenek ; ’sat.) Kereskedési hírek.

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

ó  cs. k. Felsége jim. 6d. legfensőbb határo- 
Eatában K e 1 e hí e u János kir. ügyész urat az alor- 
szágh íróvá nevezett N i c z k y  János úr bel) ebe a’ 
pesti kir. táblánál érseki táblabíróvá nevezni ke
gyelmesen mél tóztatott

Ő cs. k. Felsége 1S36. sept. 9d. legfensobb 
határozat által akkori alezredes most főszállásmes- 
ter-kari ezredes M a r e t ic h  Erneszt urat katonai 
érdemeiért magyar nemességgel, később pedig 
ngyan őt Eduard cs. k. kapitány fiával együtt ma
gyar bárósággal díj elengedés mellett jutalmazni 
kegyelmesen méltóztatott.

O cs. k. apostoli Felsége az eszéki főposta- 
hívatalnál megürült ellenőri tisztségre C z e ltn e r  
J ó z s e f e t ,  a’ varasdí főpostahivatal’ tisztjét, mél
tóztatott kegyelmesen kinev ezni.

0  cs. k. apóst Felsége lseidből aug. 6án költ 
kegyelmes határozata által B e n n e rb e rg  Mihályt, 
a’ brassói szász kerületnek királybiráját 1000 fit., 
C a p é s iu s  Fridrik  Györgyöt, a’ nagysinki szék
nek királybiráját pedig 600 forint előbbi fize
tősök’ meghagyása mellett, nyugalmazni méltóz
tatott.

O es. ’s apóst. kir. Felsége folyó esztendei 
jitl. lökén költ legfelsőbb határozata által, tettes 
tudós Schmidt György urat, a’ m. kir. tudomá
nyos egyetemnél a’ gyakorlati földmérés, és víz
építés nyilvános tanítóját, és a’ bőlcselkedési kar 
proseniorát, minden eddig v olt (a’ szabad szállást 
ki véve) jövélelmeinek meghagyásával, érdemlett 
nyugalomba tenni kegyelmesen méltóztatván; az 
eképen megiiresült gyakorlati földmérési, és vízépí
tési tanító székre a’ concursus, ugyan legfelsőbb 
helyen folyó esztendei november 1 Okára határoz
tatok*.

Bad-Emsből kedvező hírek érkeztek Nádor ő 
fenségének egészségi állapotjáról. Hermine főhg- 
assjzony nehány nap betegeskedék, de már javul 
egészsége ’s ereje növekszik. —« Würtembergi 
Henriette hgasszony O k. Fensége, Nádornénk 0  ! 
Fenségének annya f. aug. 18dikán délutáni 2 óra \ 

Második tdesztendő.

tájban Budára érkezett ’s a’ k. várkastélyba szál
lott.

B uda és P est. Illő nemzeti fénnyel ünne]- 
lették-meg e’ két főváros minden osztályú lakosai 
f. aug. 20dikát, mint 3z. István első keresztény 
Királyunk’ dicső emlékezeti napját. Yirradtakür 
mindjárt a’ két főváros minden tornyaiból harang
zúgások jelenték a’ nap’ örömét; majd a’ temér
dek buzgó nép ’s a’ két főváros minden ezéhei szép 
rendű menettel a’ budai várba gyülekeztek-fel. itt 
a’ szent ereklye, első apostoli Királyunk’ jobb kví
ze, Méltóságos O csk ay  A n ta l  baczi püspök 's 
m. k. helytartói tanácsnok úrnak v ezetése alatt pom
pás rendű menettel a’ Zsigmond kápolnából a’ fő
egyházba v ite te tt; hol most tisztelt püspök úr ő 
mlga szívreliató buzgósággal mutatá-be a' fényes 
szertartásu hála-áldozatot a’ minden királyok hatal
mas Királyának azon számtalan jó k é rt, mellyekre 
e’ napon minden, keresztény religiojához, félként 
királyához, 809 ’s több észt. alkotmánnyal dicsek
vő Hazájához hív’ magyar elfogódva emlékezik. 
Főtiszt. Bekker János esztergomi kanonok úr tiszta 
magyarsággal készített egyházi beszédben emlegető 
Sz. István Királyunk’ felejthetlen érdemeit. Német 
nyelven Spécz János Pest-városi káplán úr pré
dikált. Ezeknek végével a’ szent ereklye a’ fenfc- 
említetthez hasonló pompájú menettel vitetett-vissaa 
szokott helyére. Nemzeti ünnepünk’ fényéi a’ te
mérdek számmal Összegyülekezett két fővárosi nép
ségen kívül főkép nev elték : a’ főtiszt, egyházi rend; 
a’ nagym. Helytartóság’, kir. Kamara’, Hétszemé- 
lyesfőtörvényszék’ ’s kir. tábla’ tagjai; tek. Pest 
vmegye’, szabad kir. Pest és Buda városok’ tiszt
viselői; a’ katonai tiszti k a r, és a’ kir. tudom. 
Egyetem’ tanácsa, mindegyik az ünnep’ fényéhea 
illő pompa-öltözetben jelenve-meg. A’ formaruhás 
polg. és sorkatonaság tisztelkedő lövéseket tőn , ’s 
az ünnepi szertartás bevégeztét a’ vár’ bástyáiról 
54 ágyú-dörgés hirdeté. Délben több fő helyeken 
gazdag ’s fényes ebédek adattak; mellyéknél fels- 
Királyunkért ’s az egész uralkodó házért ’sat. szá
mos v íg pohár köszöntések történtek. — Más nap , 

| aug. 21dikén a’ főméit k. ndv. törvén) székek' tag
ijai reggeli tizedfél órakor elsőben a’ Sz. Ferenc*
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rcudü Szerzet' ftTnplomáb&n Véitf S&nete.i jé’en- 
íek-ineg; innét szokott terénicikbe gyüi\ é .Vfdy 
Sz. István törvén)lolyamati első ülésöket tartot
ták.

sülének Ait y luiiom ogylnias l̂ íiitáros törvényha
tóságok rokon érzető iljaf ftz ébriitő nemzeti szel
lem magvait egy más közt kicsiráztandók, \s az 
egyes leiki munkásságot közre fejtendők. A’ tájé
kon nem Je vén egy népes, kivált több részvénye
seket magában foglaló város, alap rendszabályulál- 
litatott-meg, hogy köz költségen a'' jelesb m. köny
vek megszel eztessenek, ’s olvasás végett minden 
részvény es taggal közöítctvén a’ köz köny vtárba 
épen és tisztán visszaszolgáltassanak. Nagy, vagy 
egész gy űlés évenkint kétszer, tavasszal és ősszel 
tartandó, mellyhen tapasztalás tanította javítások 
eiiníéztetnck, számadás, könyv és pénztár állapod
ja 's izsgállatnak; ez alatt is az egy esületet illő dol
gokat 5 tagból álló igazgatóság folytatandja, de a’ 
melly ben minden részvény esnek szabad tanácsko
zása van. Ezen egyesületnek czélja, a’ két testvér 
haza szent forrásai által a’ magános, és köz mivo- 
lődést táplálni. Yég czélja pedig az, hogy akármi
kor is létezni megszűnik, minden könyveivel, ’s 
szerzett hasznaival egy nagy obb erkölcsi folyó ár
kába szakadjon. Az elszórt szellemi erő csak látat
lan parti virágokat nevel, az egyesült pedig áldá
sos gy iimölcsöket tény észtet.

O Tor dán, aug. 13ikán. Ma adá az o tor- 
dai unitaria ekkíézsia leány oskola tanítója, Aradi 
Sámuel, Tordán létező minden vallásit, nyelvű, 
’s nemzető nevendék leányokból álló §5 tanítvá
nyaival, az nnitarium templomban egy é%i fárad
hatatlan szorgalma próbáját, nagy sokasággal ösz- 
szegyüit hallgatók előtt, a*' beíiizés-szótaglás- ol
vasás- szt. história- a állás- szám- ’sat. tudomá
nyokból , mindeneknek teljes megelégedésekig, ne
vezetesen az irás- és éneklés mesterségéből, ’s va- 
lódilag megbizony itá, hogy' közérdekű szent köte
lességét jó lelki esmérettel, tiszta örömmel,’s nagy 
sükettel teljesíti az emberiség hasznára. — A’ re
ménytele keblű szülék, ’s minden hallgatók elégiil- 
ten tértek vissza kedveseikkel a’ szent teremből, 
hálás köszönetét, ’s áldást mondván a’ közhasznú 
derék tanítóra.

Foly ó aug. 21d. délután Pesten a’ Duna felső ré
szén, a’ deszkások között tűz támadván, hat ház 
és temérdek deszka, épületi fa lett hamuvá. A’ 
kár sok ezerekre megy cs súly osan érte kivált azo
kat, kik ottani lakjaikat nem tűz-kármentesíték.

September hónapban következők a’ gőzhajók’ 
indulás-napjai: Nádor 42 lóerejü indul Bécsból 
Posonba és Pestre sept. 5. 12. 19. ’s 2Ckán; Po- 
sonbul Pestre sept. C. 13. 20. ’s 27dikén; Pestről 
Posonba és Becsbe sept. 1. 8. 15. 22. ’s 29dikén. 
Árpád 80 lóerejü indul Bécsből Posonba és Pestre 
sept. 3. 10. 17. ’s 24dikén; Posonbul Pestre sept. 
4. 11. 18. ’s 25dikón; Pestről Posonba és Becsbe

A’ pesti magyar színház f. aug. 22dikén nyit- 
tatott-meg két fővárosunk’ köz- ’s valódi örömére. 
Előjátékul a’ Vörösmarty tói ez ünnepiségre készí
tett „ÁRPÁD ÉBREDÉSE“ adatott. Ezt követé 
„Belizár“ öt felvonásu szomorujáték. Elhallgatva 
e’ színmüvek’ miképeni adatását, mellőzve az öröm- 
tapsokat és tetszés-jeleket, mellyek a’ megnyitási 
ünnep’ alkalmával oily szívrehatólag nyilatkoztak, 
nem említve , hogy a’ színház tömöttsége már több 
nézni vágy ót be nem fogadhatott ; ázt mégis meg 
kell említenünk: hogy FÖLDVÁRY GÁBOR al
ispán úr’ neve kitöniihetlen hetükkel fog ölökre 
fényleni nemzetiségünk’ évkönyv eiben ’s míg ma
gyar él, áldani fogja ŐT, kinek hazafi buzgósága 
’s csüggcdetlen munkássága hozá létre magyar szín
házunkat.

A’ pesti m. színház öltözeti tárának Dusche 1 
József úr, pesti kalapárus, közelebbi napokban 
három veres kalpagot, 9 mázos kardszíjat, 4 pol
gári Gsákót, hat feliér kalapot, és 3 halcsont ka
lapot volt szives ajándékozni.

Sári helységben e’ folyó hónak lökén több 
esrer híveknek áhitatosságai között ment véghez az 
«■’ helyben sok keresztényi különösen papi erények
kel ékeskedő , 70 esztendős , köz szeretetet, tiszte
letet nyert ’s 50 hivatali éveket leélt tisztelendő 
Iványi János plébános úrnak, valóban arany 
és öröm napja vagy jubilaeuma. Melly áhitatos, 
’s egyszersmind külső örömökkel is diszesített ün
nepélyben, legkisebb {számot vévén-fel, 100 mi ba
rátai, ’s mind egyig tisztelői az erényes pap
nak részt vettek, és a’ több mintegy 300, 
magyar szívességgel és bőséggel ellátott úri vendé
geknek ölelései között poharak emeltettek a’ töb- 
biket elhallgatván , nagy-méltóságú megyés püs
pök gróf Nádasdy Ferencz, e’ vallásos szertartást 
nagy Iclküleg előmozdító; méltóságos báró Laliért 
pártfogói hatalommal biró egész’ nemzetsége; ts 
Földváry Gábor úr, ns Pest vármegye szeretve 
tisztelt 2dik alispánja, ki a’ magyar nemzeti szín
házat buzgósága által létre hozta, hosszas és bol
dog életekért. Végre egy nevendék nemes ifjú, 
(Halász József) egy köz tapsot nyert, és a’ Sión 
másodszori felszentelt öreg szolgájának szivét ’s lel
két emelő versezetet monda-e!.

Sz. Föld  vár, aug. lsőjén. Ma nyere itt új 
életet egy magyar olvasó Egyesület az Aranyos 
Marosba szakadása rokon partjai mellett. Mint a’ 
két különböző eredetű, de a’ köz ipar segítésére 
egymást testvéresen ölelő honi folyók: úgy' egye-



( 12$ ) —
sept. 6. 13. 20. ’s 2 7 kén. Zrínyi 80 lóerejü indul 
Pestről Zemlinbe és Drenkovára sept. 14 ’s 2Skán; 
Zemlinből Pestre sept. 7 ’s 21dikén; Drenkováro! 
Zemlinbe sept. 5 ’sl9dikén. I. Ferencz 60 lóerejü 
indul Pestről Zemlinbe cs Drenkovára sept. 7 ’s21- 
dikén; Zemlinből Pestre sept. 1 4 ’s 2Skán; Dren- 
kovárói Zemlinbe sept. 12 ’s 26dikán. Argó 50 ló 
erejű indulSkela-Cladováról Gslaczra sept. 13 ’s 28- 
kán; Galaczról Skela-Cladovára sept. 4 ’s 19kén. 
Maria Dorothea 70 lóerejü indul Galaczról Kon- 
stantinápolba sept. 4 ’s I8dikán; Konstantinápol- 
ból Galaczra sept. 1 3 's 27dikén. I. Ferdinand 100 
lóerejii indul Konstantinápolból Trebisondba sept» 
1. 15 ’s 29dikén.

Pécsett a’ piinkösti barom-vásár igen csekély 
volt. A’ kozép-finom gyapjú mázsája 45—70 for.; 
magyar gyapjúé 40—50 írton kelt. — Komárom
ban a’ májusi vásáron egy pár hízott ökör 300 ír
ton kelt.

Kolozsvárit aug. 6, 7 és Sdik napjain az or
szágos lóvásár elég elevenséggel és siikerrel folyt. 
Sok szép lovak valának a’ vásárra kiállítva, úgy 
nyereg alá, mint kényelmes ú ri, városi ’s utazó 
szekerekbe illők; vásárlók is felesen jelentek-meg; 
több lovak jó áron adattak-cl.

NAGY BRITANNIA.
Aug. 3kán udvarlás volt a’ királynénál. Ester

házy hg. rövid időre elbúcsúzott; Pozzo di Borgo 
gr. és a’ bajor, spanyol, sardini követek bemiita*- 
ták új megbízó levelüket; Fagel, Bülow és Blome 
bárók búcsút vettek; a’ würtembergi követ levelet 
nyújtott-be fejedelme-részéről. Disbrowe úr, Haa- 
gába nevezett új köve t, Palmerston k által bemu- 
tattatván, Ő Felségének kezet csókolt.

Middlesex grófságban aug. 4kén délután 4 
órakor így végződött a’ poll: Wood (tory) 1620 ; 
Byng (reformer) 1788 ; Pownali (tory) 4321; Hu
me (reformer) 4351. ,,TTume ist out — Hume kinn 
maradt! kiált a’Standard. Örülj Anglia keresztyén 
népe, ’s tiszteld Middlesex nemes választó jit: Hu
me ott kinn v a n ! Conscrvativ tisztelet Byng úr 
csodálatra méltó magános Charaktere iránt , conser- 
vativ ragaszkodás a’ régi barátsághoz ’s összeköt
tetésekhez— ennek köszönheti Byng úr elváiaszta- 
tását.44 A’ Times nem kevésbé örvend, ’s H u m e 
urat tudatlansággal, az angol nép érdekének ’s cka
rakterének nem ismerésével, az isteni gondviselés 
tagadásával 's többekkel, vádol ja , piszkolja rágal
mazza. Wood úr egy gránátos zászlóally kapitánya, 
Wood ezredes fija, ’s Londonderry marquis kis- 
öccse. A’ M. Chronicle így szól: „Nem titkoljuk 
fájdalmunkat azon, hogy úgy öreg ’s érdemes sta- 
tusférfi legyőzetett egy ifjti által, kinek érdemei | 
Middlesex választója előtt egészen ismeretlenek.1

Hume úr azonban ezt nyilatkoztaim: „Middlesex - 
ben megbuktam, de a’ toryk rosszul számoltak. 
Bizonyosokká teszem őket, hogy tőlem meg nem 
szabadulnak/4 Mi csak a’ gondolattal vigasztaljuk 
magunkat, hogy a’ reformerek győztek volna Mid- 
dlesexben, ha a’ szózatok után nagyobb gondal 
jártak volna. Egyébiránt a’ ministerek előbbi több
sége nem fog annyival szaporodni, mint óhajtot
tuk , mindazáital Skóczia és Irland eléggé kipótland- 
ja veszteségüket az angol grófságokban. A1 toryk 
gátolhatják a’ ministerekét, de a- hatalomtól most 
is csak olly távol vannak, mint máskor.44 — A’ 
Globe szerint aug. 5keig 259 reformer és 229 tory 
volt elválasztva. O’ Connell Dubíinban elválaszta
to tt, de társa, Hutton ú r, megbukott, Hamilton 
úr egy szózattal többet kapv án nála. Kilkenny is 
elválasztó 0 ’ Connellt, ’s e’ helyet ő majd v«lamel- 
lyik párthívének engedi-át. Az O’ Connell és Ruth- 
ven közötti viszálkodásnak aligha rósz következé
se nem leend; ugyan is Ruth ven Kildare választó- 
jihoz írt levelében 0 ’ Connellt választási megvesz
tegetéssel vádolja, magát tántorírhatlan radicalis- 
nak ’s repealernek nyilatkoztatja , s vétke csak az, 
hogy a’ vvhig-aris tok rat iának magát eladni nem en
gedő. Most már Kddare szabadelmü pártja sem 
Kuthvenhez sem azO’ Connelltől ajánlottakhoz nem 
bízik. Edinburg grófság eddigi tory köve tjét a’ mi- 
ministeri jelelt legyőzte. A’ tory párt annyira el 
van telve reménnyel, hogy Abercrombie helyett 
szónoknak sir E. Sugdent készül javaslom. Feles
leges említenünk, hogy az újabbi v álasztások is 
többnyire zavargással mentek véghez, kivált nyu- 
goti Yorkshireben, hol a tory jcleltnek, Wort- 
ley ú rnak , élete is v eszélyben forgott, ’s cs;«k 
Morpeth lordnak , és Strickland úrnak köszönhet« 
megszabadultál; ezen kív ül sok ember halálosan 
megveretett. Északi Wiltshirebe, hol Burdett úr
nak nenvsok reménysége v a n , a’ toryk egész se
reg öklözőket’s birkózókat vittek Londonból, kik 
bunkósokkal rohantak az ellenpártra. Dublinban, 
a’ köz várakozás ellenére, igen csendesen történt- 
meg a’ választás...

Lyndhursí 1. elutazott a’ continensre, ’s a’ 
Globe azt monda, hogy meghitt barátjához, a’ 
hannoverai királyhoz lopódzottel; pedig Parisba 
m ent, lakodalmát tartani. — Trinidad szigeten 
jul. 18kán 300 néger katona, kik nem rég egy 
rabszolgahajóról szabadítattak-ki, fellázadt, s tiszt
jeit agyon, akarta lövöldözni, de a’ többi katona
ság, nehányat lelővén közölök, elfogta ókét.

Homo ú r , mint említettük, azt nyilatkozta- 
t á , hogy ámbár IMÍddlcsexben megbukott, a’ toryk 
még sem inenekedirek-meg tőle. Némellyek azt hi
szik , hogy majd Tennyson d’ Eynsourt ú r, Lám-
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beth civile követe, engedi át heki helyét, ’s 
Ő maga pairré neveztetik; mások szerint pedig 
Irland ra függesztő szemeit Hinne úr. A* Cou
rier megjegyzi, hogy Hume úr megbukását a’ 
londoni city gazdag földbirtokosai okozták. „Egy 
ministeri lap, mond az Atlas, midőn a' választá
sok London kerületeiben reformerekre estek, így 
kiúltott-fel: az ország szíve egészséges! Ennek va
lóban örülhetni; de hogy e’ kifejezést Londonra 
nézve nem lehet olly értelemben venni, mint Pa
risra nézve, mutatják az angol választások. A* mos
tani választásoknál történt erőszakoskodásokhoz ha
sonlókat nem mutathat-elő parlamentünk története. 
Néhol 50 ezer ember volt vérengző verekedésben; 
sok helyen az emberek élete semmibe sem vétetett. 
Amerika választó népéről megvetve széliünk, mint
ha mi volnánk a’ legmíveltebbek, az amerikaiak 
periig a’ világon legdurvábbak. Illy jelenetek nem 
könnyen czáfolható erősségeket szolgáltatnak a’ vá
lasztási jog kiterjesztése ellen. A’ nép maga késlel
teti azon javításokat, meliyeket az igazság és az 
ország előhaladó értelmessége egyaránt kíván.“  Hu
me úr is megtámadtatok a’ szószékről Ieléptekor, 
hanem a’ rá mért ütés égjük kísérőjére esett. New- 
ryben (írlandban) a’ házakból lövöldöztnk-ki, ’s 
sok ember veszélyes sebet kapott. —  A’ radicalis 
Spectator kíméletlenül oszlatja-el a’ ministerek csa- 
latkozásait. „M ár, úgy mond, szinte 500 követ 
választatott-meg , ’s a’ szabadelmüek többsége csak 
egy szózat. Melbourne parlamentében erősebbek 
lesznek a’ to ryk , mint voltak a* Peelében. Ez szo
morú eredménye az udvari híres whig diadal
nak.!“ — A’ Standard így szól: Franczia szom
szédinkat rendkívül érdeklik választásaink, mi
nek oka fontosabb, mint talán gondolnák. Ang
liában a5 fentartó elvek győzedelmc biztosítja egye
dül Lajos Filep thrónjának’s az 1830ki alkotm ány
nak fenállását és Europa békéjét. — Sierra Leo
neben jun. 30diki tudósítások szerint, iszonyúan 
pusztít a’ sárga láz , mintegy 40 ezer ember feküdt 
benne, sok európai elhalt, ’s az ottani partoknál 
szállongó angol hajókon is nagy halandóság ural
kodik.

A’ parlamenti választások állása aug. 7kén , a’ 
Globe szerint: 284 reform er, 252 tory; a* Courier 
szerint 268 reform er, 259 tory. Morpeth 1. és sir 
G. Strickland nyugoti Yorkshireben újra megvá
lasztattak. Skóczia képviselőségén annyi változás 
történt, hogy a’ szabadelmüek Edinburg- és Nox- 
burgshireben nyertek , Haddington- és Perthshire- 
ben vesztettek. A’ dublini választásra nézve igazí
tásul szükség em líteni, hogy a’ poll aug. 5kén vég
ződött , ’s O’Connell és tá rsa , Hutton ú r , öszvesen 
108 szótöbbséggel választatott-el. A’ poll vége felé

történt zavargások miatt kéntelen voltak a’ shelif-
fek fegyveres erőt hívni segítségül. E ’ választás, 
mond a’ Standard, természetesen nem állhat-meg. 
Múlt alkalomkor O’ Connell és Ruthven 5—600 
szótöbbséggel választatott-meg, mégis kiütteteti 
helyéből; a’ mostani csekély többség sincs erő
sebb állású anyagból. —  Kylkennyeben O’ C or
nell mellett Hume és Ew art urak jöttek javaslatba, 
’s poll kivántatott részökre. Egy ottani hírlap eb
ben fortélyt lát a’ dolog eldöntésének addig halasz
tására , míg a’ dublini és middlesexi választás ered)» 
ménye tudva leenrL O’ Connell, mint m ondják, 
tudni fogja Kilkenny képviselőségét barátjának, 
Huniénak megszerezni. Hume úr Stirling skót grófi» 
ság részéről meghivatott jeleknek, de a’whig Dal
meny I. eránti tekintetből nem fogadta-el a’ meg
hívást. A’ M. Post Dublinből aug. 2káról í r ja , hogy 
Waterford marquis a’ water for di sheriffet, a’ válasz
tási parancsai egy ü t t , elsikkasztotta. Egy meleg nap 
sétálás közben a’ marquis egy pohár champagneira 
hívta a’ fő sheriffet, k i a’ meghívást elfogadá, ’s 
-elébb a’postán érkezett leveleit, közöttük a’ válasz
tás eránti parancsot is, magához ve vén, a’ marquis 
hajójára ment. Ezóta a’ sheriffről, a’ marquisrói ’s ha
jójáról semmit sem hallani. A’ marquis Norvégiá
ba készült, ’s a’hajózok felől aligha nem Skagerrack 
rideg partjairól jövend az első tudósítás. Waterford 
lakosai most már nem tudják, mit cselekedjenek a’ 
követek választására nézve. (Múlt parlamentben két 
reformer viselte W aterford képét.) — A’ Standard 
így szól: T ársunk, a’ M. Chronicle, ma (aug. 7- 
kén) hallgat a’ választásokról, ’s hallgatása kimond- 
hatlan fájdalmat fejez-ki. Roebuck, W ason, Ew art, 
Dr. Bowring ’stb. megbukása előre is m utatá, hogy 
a’ radicalis párt nem annyira félelmes, mint elhi
tetni akarták , de az adag, mellyet Hume úr Midd- 
lesexbén kapott, egészen fényre hozá e’ nyomom 
párt utálatos charakterét. Hume megbukása Angliá
ban a’ revolutio halotti harangját kondította-meg. 
Melbourne 1. már nem fenyegetőzhetik az ország 
csendességének veszélyeztetésével, ha az előhaladó 
párt követelései nem teljesítetnek. Megmutatta az or
szág, bogy önmaga gondoskodik csendességéről. A’ 
fővárosnak megrohanással kivívott kerületein kí
vül, hol a’ választóknak fele sem juthatott pollhoz, 
Angliában ’s Wüdesban tetemes többséget sehol se 
nyertek a’ ministerek; a’ conservativek szózatai 
pedig 20 ezerrel szaporodtak.

Aug. 8kán, a’ Courier szerint, így állották 
a’ választások: 275 reform er, 266 tory. Sir J. 
Graham , Grey alatt admiralság első lord ja, most 
pedig a’ whig-kormánynak nagy ellensége, keleti 
Cumberland grófságban nehezen fogott elválasztat- 
r !; de sir F r. Burdett el választatása északi Wilt-



shireben majd nem bizonyos. A’ Sun mondja, hogy 
Hume úr azon jövendölését, miként a1 toryk tő
je meg nem menekszenek, már valósította, mert 
Kilkenny ben csakugyan elválasztatott; de egy más 
hírlap ezt tévedésnek állítja, minthogy Kilkenny- 
ben Ew art úrnak elsősége van Hume úr előtt. Anglia 
és Wales grófságaiban, a’ True Sun kifejezése sze
r in t ,  nagy dulás történt, 135 tag között 112 to- 
ry  van; ellenben Skócziáhan 44 között 36 refor
mer. Az Irlandi választásokról megjegyzi a’ Globe: 
Dublinon kívül Belfast is, (mihez kevés remény
ségünk volt) lerázta nyakáról tory követeit, Emer
son Tennent és Dunbar urakat, ’s Gibson szabad
elvű ügyészt és Belfast lordot, a’ kormány hűgyá- 
m olát, választotta-el. CarloAV város is jó példát 
adott az e’ nevű grófságnak, a’ ministeri Maule 
urat választván Bruen helyére. Irlandban ösza csen 
6 új tagot, és így 12 szózatot nyertünk. — A’ M. 
Chronicle e’ figyelemre méltó czikkelyt közli: ,,A’ 
legnépesebb városok többsége, mellyek a’ nemzet 
erejét képezik, a’ ministerium részén van; mégis 
azt mondja a’ Times, hogy Melbourne 1. nem fog
ja  magát fentarthatni. Mi pedig válaszoljuk a1 Ti- 
mesnek, hogy Melbourne 1. fentartja magát, mert 
minden esetre nagyobb többséggel fog rendelkez
hetni, mint az utóbbi páriáméntban. Minthogy 
többségük nem igen nagy leend, az előterjeszten
dő rendszabályok körül, ’s az ügyek igazgatásá
ban annál előrevigyázóbbak lesznek. Más részről 
a’ conservativek, nem akarva is erősebbé tették a’ 
ministeriumot. Az utóbbi parlamentkor nagy aka
dály volt a’ ministerekre nézve az clőhaladó párt túl
ságos véleményei. Mostani választáskor pedig a’ 
toryk leginkább az illy vélemények szónokai el
len törtek , mintegy azt bizon3rítandók, hogy a’ 
túlságos vélemények népszerűtlenekké lettek. En
nélfogva néhány kivált radikális kiüttetett helyé
ből, ’s az eh álasztottak között sok derék férfi igen 
csekély többséget nyert. Ennek hatását könnyen 
beláthatni. A’ ministerek nagyobb szabadsággal me
hetnek utjokon , ’s a’ követek házában ritkán fog
nak a’ toryk azzal kérkedhetni, hogy a’ ministe
rek eg)'edül nekik köszönhetik a’ radikálisok fe
letti győzödelmöket. A’ ministereknek nincs mást 
tenniük, mint ösvényökön nyugodtan és szilárdul 
já rm ok , minden pártfeles pppositiót megvetve, ’s 
egyedül a‘ nemzet jó érzelmeiben bízva.“ — A’Cou
rier állítása szerint O’ Connell elválasztatása Dub- 
Iinban árto tta’ ministereknek, mivel e’ miatt Ang
liában nem csakúgy választást vesztettek-el. — A’ 
belfasti választáskor, midőn Belfast 1. a’ börse tere
mében beszédet akart mondani, leszakadt a’ padlat, 
’s a1 lo rd , vagy két század magával, az alsó eme
letre esett. Két férfi meghalt, sok megsebesült.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Montpensier és Aumale hgeken, kik tanulás 

végett Parisban maradtak, és Join vilié hgen kívül, 
ki Toulonba utazott, aug. 7kén az egész k. família 
Euben vo lt, melly Lajos Filepnek kedves mulató 
helye. Innen ki fog sétálni a’ vidékre, ’s a’ tenge
ren is sétautazást teend. Nagy ünnepélyekről itt 
szó sincs, nehány polgári ’s katonai tisztviselőknek 
mégis ebédet szándékozik adni a’ király.

Orleans hg. utazásáról még ezeket közli a’ Mo
niteur: Bouenban Barbet úrnál ettek ő k. magas
ságuk , ’s a’ koronáiig, kellemes vidorsággal viselte 
m agát, együtt ivott vendéglőjével: „Az úr egész
ségére, úgy m ond, viszonlátásra! mert én az urat 
látni fogom ismét. A’ kereskedésnek és iparnak e’ 
hona igen érdekes előttem. ígérem azúrnak , hogy 
ismét látjuk egymást.“ Barbet úr virágokat, czu- 
kormíveket ’s roueni készítményeket nyújtatott-át 
a’ hgnének lányok által, kik dicsekedve mondák, 
hogy a’ hgné úgy bánt velők, mint testvéreivel. 
Havreban a’ gőzhajón 200 amerikai matróz három
szoros hurra! kiáltással fogadá a’ fenséges p á r t; a’ 
franczia , amerikai és mecklenburgi lobogók ki vol
tak tűzve, ’s az utolsó háromszor bocsátatott-le, ’s 
emeltetett-fel. A’ hg. a’ kapitánynak 500 francot 
adott, a’ legénység között kiosztandót. Grasville-f 
Heureben két új út Ferdinand és Helena útjának 
kereszteltetett. Caudedecben Dutuit úr három ár- 
boczos hajót eresztetett tengerre, ’s e’hajó Orleans 
hgnének neveztetett.

A’ kormány Algírban az arabokat a’ francziák- 
kal egyenlőkké akarja tenni; a’ 71 évii Mustapha- 
Ben-Ismaelt, kiOran vidékén nagy befolyással bir, 
a’ franczia hadsereg tábornokává nevezte. — Mar
séi lleből orvosi szerek küldettek Siciliába az alki- 
rály kérésére. — Neuillyt szép új épületekkel dí- 
szesiteté a’ király. — Afrikai levelek szerint Ber
nelle generál, Trezel generál parancsából, Guelmá- 
tól 5 órányira nyomult a’ constantinei ú to n , mi az 
Achmet bey elleni táborás meghatározására mutat. 
— Lyndhurst 1. Parisban, az angol követség kápol
nájában , Luscombe angol püspök által eskettetett- 
meg Lewis Goldschmidthnek, Napoleon kabinetje 
titkos története’, és Francziaország statisticája’ hí
res szerzőjének lányával.

Orleans hg. aug. Okán este érkezett-meg Eube; 
a’ k. família a’ palota előtti téren várakozott rá , ’s 
fehér öltözetű lányok virágbokrétát nyújtottak-át 
neki. Az udvar egy hét múlva tér-vissza a’ tuile-* 
riákba Orleans hgné névnapjára, melly aug. 18kán 
esik. — Join vilié hg. aug. 4kén evezett-el Toulon- 
ból a’ Ilerculesen. — A’ seinei főispánynak a’ ke
reskedési törvényszék bírájinak választásakor tett 
előadása szerint Paris népessége a’ múlt év végén



—  ( I S

909,126 lélekbői állott. A'1 közelebbi három hónap 
alatt 913,692 fr. ment többre- a’ fogyasztás, mint 
lS36nak ugyanazon hónapjaiban. 1836ban 350ház 
bukott-meg.

Politikahijányában, a’ Moniteur, aug. lOkén , 
l^istromát közli az üdvezléseknck, mellyeket a’ ki
rály Dieppeben a' főispányoktól és mairektől foga- 
dott-el. A’ Constitutionnel Eu várának szépségeit 
csudái ja, meliy most egész Európában leggazdagabb 
arezkép-gyűjteménnyel bír. A’ Temps örül, hogy 
egyik dolgozó társát a1 Monthyon féle jutalomban 
részeltette az akadém ia, melly az erény-jutalmat 
Mathieu Martinéi úrnak Ítélte, a’ mars-mezei szo
morú esetkor nyújtott segedelméért. Minthogy a’ 
kormány most egy júliusi árvát sem házasított-ki, 
a’ polgárok pénzt raktak-Össze a’ i ik  ezred dobosa 
lányának számára, ki a’ júliusi revolutiókor for
maruhában legelőször verte-meg a"5 dobot. A’ Ga
zette de France D. Carlos szállásáról leveleket nem 
kap , de Catalonia függetlenségi mozgalmaitól igen 
sokat remek

A’ kamara eloszlatása el van határozva, a’ J. 
de Paris szerint az által, hogy a1 kabinetben Mon- 
talivet úr Mólé gr. részére állott. Ar Temps ez eset
re új pairek kinevezését jelenti, mivel a’ pairkama- 
rában néhány tag halálával esett hézagokat betöl
teni szükség. E ’ kamarának úgy sincs szabadelvű 
eleme, ’s ezt legjobban megadhatja a’ jelen mini- 
sterium, melly idegen a’ visszatorló eszméktől. Az 
ellenzéknek mindig nagy befolyása van a’ többség
re , ha munkásságát néha gátolja is , de folyamát 
mérsékli, ’s ollykor magával ragadja.— Mólé gr. 
a’ tengeri ministerrel augustus lOkén Euhe ké
szült a’ királyhoz, talán az eloszlatás cránti ren
deletért.

O L A S Z O R S Z Á G ;
Li vorn óba juh 2Ska reggelén érkezett egy ha

jó Trapanibó! számos betegekkel, melly Civitä- 
vecchiában akart kikötni, de onnan eiutasítatott, 
s egész Livonroig kísértetett. Civitá- vecchiában 

nem fogadták-e! a* Marseiliebő!, Gerillából, Ná- 
polbóíés SiciSiából jö tt dolgokat. Livornóban, mint 
Genuában is , Francziaorszá^ranézve 3 4 napi vesz- 
teglés hataroztatott. Paíermóban szűnik a’ cholera.

Palermo juh 28kán. Soha és seholse tett a’ 
cholera oily dulást, mint i t t ;  mintegy 25 ezer em
bert, és így a’ népesség felét elragadta. De kihin
né , hogy e* siralmas Ínség közepette még emberi 
képzeletet haladó szörnyűségek is követtettek-eh 
A’ pórnép Afrika legvadabb lakosait felülmúlni 
igyekezett: igenis, legyen feljegjezve a’ történe
tek évkönyveiben, hogy a’ 19ik században egy 
európai statusban emberhúst ettek. A’ gyermekek 
elevenen fel nyársaltattak ’s megsülteitek; asszo-
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nyok és lányok cmlóji lemetszetvén, kutyáknak 
vette ttek! Hála a’ gondviselésnek és Nápolbó! küh 
dött seregcsapatoknak, a’ vihar már eloszlott ’s 
csendességben vagyunk. Az öldöklő bárdot az igaz
ság pallosa váltá-fel, mellytől sok fej érdemlett ju 
talmát veszi.

Messinát, juh 31 ki tudósítás szerint, a’ paler
mói esetek h íre , noha még a’ cholera nem mutat
kozott benne, legnagyobb rémülésbe ejté. Syracu- 
sában már kiütött e’ veszélyes nyavalya; a’ nép 
ott is lerázta bilincseit, ’s a’ tiszthatóságot utjából 
elmozdítván, és a’ seregcsapatokat kivervén, az 
erősségeket elfoglalta; a’ kikötőbe csak Máltából 
jövő hajók bocsátatnak, mi különféle gyantások
ra ad alkalmat.

Nápoiból aug. 3kán írják , hogy a’ kormány 
a’ második schweizer ezredet is kikészülni paran
csold, de rendeltetése helye nincs tudva. A’ chole- 
ráról itt már szó sincs, hanem Romában és Genuá
ban kiütött a’ nyavalya, ’s attól tarthatni,  hogy 
az egészségi hatóság ismét veszteglést rendelend az 
északi szomszédok ellen. Palermo, aug. 2ki jelen
tés szerin t, csendesen volt, ’s naponként csak 10 
— 15 személy halt-meg benne.

Romában, aug. 5ki levél szerint,. még nem 
tudják van-e cholera vagy sincs, mert az orvosok 
nem egyezhet nek-meg felette, ’s a’ kormány a’ 
többség szavát követve, egészségesnek nyilatkoz
tatja a’ várost; inindazáltaí a’ pápa parancsából 
több nagy épületek kórházakká fordítanak. Vala
mennyi tisztviselőknek, világiaknak szintugy mint 
egyháziaknak, orvosoknak, sebészeknek ’s pati- 
károsoknak , hivataluk elvesztése alatt megtiltatott 
a’ városból kitakarodás. A’ pórnép itt sem hiszi a’ 
cholerát, hanem azt, hogy őt méreggel akarják 
megetetni.

N É M E T O R S Z Á G .
München aug. 9kén. Felső-Eőri Pyrker Lász

ló patriarcha ’s egri érsek, a’ Tunisias és Szent. 
Hajdan Gyöngyeinek magasztalt szerzője, ma este 
érkezett ide , váratva számos tisztelői itől, kik min
den országban nagy szi'mmal vannak. E’ vendég , 
mint halljuk, még fördót használni, azután pedig 
Velenezébe utazni szándékozik.

Dresda, aug. 3kán. Humboldt Sándor, ki né
hány nap itt mulatott, Göttingába fog menni a' 
Georgia Augusta jubilaumára, ’s addig az ottani 
könyvtárban különféle vizsgálatokat teend. Felső- 
JEőri P yrker, velenczei patriarcha, egri érsek ’s 
magasztalt költő is itt volt nehány nap. A’ tere
m ek, hol a’ művészeti tárgyak állítatnak-ki, múlt 
vasárnap nyittattak-meg a’ közönség előtt.

Münchenből aug. 11 kén írják , hogy a’ görög 
kormány ugyan most még semmi törvényt nem
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boesát-ki a’ Görögországban megtelepedni kívánók
ra nézve, mindazáltal már földeket kedvező felté
telek alatt osztott-ki különféle megtelepedőknek, ’s 
német és görög katonák gyarmatokat kezdettek ala
pítani. Kézmivesek, ha megtelepedésre egy kis se
gedelmük van , könnyen boldogulhatnak , a’ kik 
pedig hasznos kézm íveket visznek az országba, 
gyakran gyámolítást is kapnak a’ kormánytól. 
Egyébiránt a müncheni görög követség utasítást 
kapott a’ Görögországban megtelepedni szándéko
zók iránt.

Hannovera aug. 7kén. Király 0  Felsége elfo
gadta Cambridge hgnek a’ nemes ajánlatát, miként 
Hanno Verában tartózkodása alatt gyűjtött becses 
könyv tára ideiglen a’ királyi könyvtárral egyesítes- 
sék olly feltétellel, bogy ott külön osztályban legyen 
’s ő hgségének tulajdona maradjon. E ’ rendeletnél 
fogva a’ bg. által nagy költséggel szerzett ’s igen 
ritka kéziratok tudományos használatra ezután is 
nyitva leendőnek.

München aug. 13kán. A’ koronáiig. Norder
ney fürdőjéből e’ hónap végén váratik-vissza. 
Leuchtenberg Miksa hg. egy lovas ezred tulajdono
sává neveztetett, ’s Paumgartcn k. segéddel Orosz
országba széndékozik menni a’ nagy táborlatra. 
Leuchtenberg hgné famíliájával cg) iitt Kreuth für
dőjébe utazott.

, Ilannoverában Offenbachfcan egy álpénz-verő 
banda fedeztetett-fel, melly azonban , mint a’ han- 
noverai újság írja , álpénzeket nem verethetett, 
mivel eszközei még készen sem valának.

iliunholdt Sándor báró a’ burkus statusujság- 
ba félszóiIítást iktatott az irán t, bog)' miután eze
lőtt egy évvel 1836 aug. 10— 18ka között teendő 
magnesi vizsgálatok eránti felszó tiltásának kedve
ző eredménye lett, most ismét Parrot dorpati ta
nítónak kívánságára aug. 9tőí á lig  tétetnének ha
sonló magnesi vizsgálatok.

Dresdából aug. 4kén így írnak: Laibachból 
aug. 4kéről jö tt tudósítások szerint király O Felsé
gének g) ógyulása biztosan de lassan halad-elő, s 
teljes feig) ógyulása erejének visszatérésétől függ. 
Alvása ‘s étvágya mindig javul. Aug. 3kán már ki- 
kocsizott Ő Felsége, mi aug. 4kén ismételtetni fo
gott. Az orv os rcm élli, bogy aug. 7 v agy Sdikán 
már útnak indulhat. — Capacci, pápai aístatusti- 
toknok, tegnapelőtt innen Berlinbe utazott.

Nehány nap óta Berlinben mulat Dr. Barry, 
Edinburgban az orvosi társaság elnöke, ’s titok- 
noka a’ Sussex hg. pártfogása alatt létező eg) esii- 
le tnek , melly W ellington hg. Brougham, Lynd- 
hurst I. O’ Connell és más jeles férfiakból áll, ok
tató felvilágosítások terjesztése végett a’ halálos 
büntetésnek törvény általi korlátozására. Az egye

sület e’ czélra már két becses könyvet adott-ki, 
mellyek szerint Angliában a’ lopás ’s egyébb v ét
kek , melJyekre tíz év előtt még halál m ondatott, 
igen megritkultak. Dr. Barry a’ burkus büntető tör
vén) kezésről is felvilágosító tudósításokat akar sze
rezni, miben Kampíz minister által különösen gyá- 
molítatik.

P  O R T U  G A L L I A .
Lissaboni juh 21 ’s 22ki lev elekben ezeket ol

vashatni: A minisíerek már néhányszor sürgették 
a királynét fclszóllításkibocsátására azirán t, hogy 
a népmondaná-ki érzelmét a’ mostani jkrisisről; de 
a királyné azt n) ilatkoztatá, hogy miután a’ biz
tosítván) ok eltöröltettek, az emberek bezáratnak, 
’s kemény rendszabályok tétetnek, felesleges vol
na a’ felszóllítás, *s ha ezt még tov ább is sürgetnék, 
kívánsága csak az Jeend: hogy a’ pártok bekülje- 
nek-meg. A’ chamorrók sugdossák, hogy a’ ki
rályné angol hajóra fogna menni ’s a’ chartát kiki- 
áltandja, minek alaposan ellenmondhatni. A' király
né ’s férje egy párthoz sem áll, ’s angol hajóra an
nál kevésbé megyen, mivel lebetegedése közelget; 
egyébiránt is minden lépésére vig) áznak, ’s elha- 
józását meggátolnák. Jul. lökén Lissabon kapuji 
bezáratv án , a’ királyné férjével ki akart kocsizni; 
de mivel kocsi-színe a' kapun kívül van, a’ kocsis 
’s cselédek ki nem bocsátattak a’ kocsikért. Ezt az 
udvari marsai megpanaszlá a’ belső min is tem ek, ki 
azonnal útlevelet küldött nem csak a’ ’kifái) né és 
herczeg, hanem a’ császárné és D. Isabel Maria in- 
fantin udvara részéie is, valami nagy szívességet 
v élvén ezzel mutatni. Egy országban sem történt 
még az, hogy a’ fejedelem kéntelen lett volna mi
nisterétől kérni lítlevelet lakó v árosából kikocsizba- 
tásra. — A’ hírlapok állítják, hogy a’ lázadás min
denütt el v an nyomv a;ellenben a’ titkos összeesküd
tek hírnökei jul. 2 1kén a’ hírt hozták, miként Gil 
Guedes seregcsapatjával Estrcmosból Castello Bran- 
cóba, Schwalbach generál pedig Y izetiból Tras os 
Montesbe ment, ott seregét szaporítandó. Az opor
tói újság szerint Luis do Bego generál Tras os Mön
tésben egy rongyos gyülevészek bői álló guerilla ban
da v ezérlését vette-át, de azt ismét odaliag) á , mi
után megtudta, bogy a’ nemzet e’ revolntiót gyű
löli. Leiria báró Valen^ában ostromoltatik. Sa da 
Bandeira és Jose Passes megérkeztek Oportóba; a* 
seregcsapat Penichében szállítatott-ki, bol sokan ef- 
szokdöstek belőle, ’s 20 legény a’ főv árosban fo- 
gatott-el. Az összeesküv ők terve szerint a’seregcsa
toknak először Minbóban és Opoi tóban kellett vol
na fellázadni (mi Oportóban még eddig nem tör
tént), azután Alemtejóban, úgy Beirában , ’s v ég
re Tras os Montesben. Ez már résszerint végrehaj
tatott , de semmi összefüggés sincs az egész ter\ -



( )

ben , ’s ha a’ kormány több sereggel rendelkezhet
nék , a’ műrészletnek meg kellene buknia, de a’ had
erő kévés lévén, mindig terjed a’ lázadás, nem 
ugyan az ügy eránti vonzalomból, hanem inkább 
zavar és anarchia eránti hajlandóságból, mert itt 
törvény nélküliség eleme azon számosaknak kik
nek nincs mit elveszteniük.

A’ Sun lissaboni jul. 25ki levelei szerint a’ 
kormány egészen elnyomta a’ katonai zendülést; 
ellenben a’ M. Chronicle jul. 28ki tudósítások után 
állítja, hogy a’ D. Pedro chartája inelleti mozgás 
naponként terjed.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápoli jul. 26ki levél szerint a’ török 

asszonyok viseletére nézve egy érdekes rendelet 
bocsátatott-ki, mellynek veleje e z : Fő helyen ész
revétele it, hogy az asszonyok a’ nyilványos séta- 
téreken sokáig mulatnak, ’s csak estei könyörgés 
ideje után, sőt később mennek haza, a’ férfiakkal 
együtt ülnek, ’s szolgálatukban úgynevezett ha- 
rem-arabadschikat (harem- kocsisokat) tartanak , 
kik a’ rajaknak tiltott módon öltözködnek. E ’ rút 
visszaéléseket eltörleni szükség; ezután tehát kiki 
becsületes módon sétáljon , az asszonyok a’ sétá
nyokon férfiakkal vegyest ne járjanak, napszálat 
előtt legalább másfél órával haza m enjenek, ’s be
csületes embereket, nem holmi arabadsehikat tart
sanak szolgálatukban. Továbbá tapasztaltatott, 
hogy az asszonyokkal kerülhetlen közlekedésben le
vő szövet, posztó , ’s más kereskedők, patikáro- 
sok, fijaikat ’s más feszt, kalpagot viselő ficzkókat 
tartanak legényekként boltjaikban, ’s az asszonyok 
ezekkel beszélnek, sőt a’ boltok megett levő rak
tárakba ’s lakszobákba is bemennek és ott vásárla- 
nak, végül hogy az asszonyok még Pcra ’s Galata 
kávéházait is meglátogatni és azokban fagyialtat 
enni merészlenek. A’ kereskedők tehát a’ fenérin- 
tett ifjakat, akár örmények, görögök, katholiku- 
kos, zsidók, vagy akármiféle nemzetbeliek legye
nek , eltávolítsák, ha boltos legényekre mégis szük
ségek v a n , becsületeseket és önmaguknál idősbe
ket fogadjanak; az asszonyok a’ boltok belsejébe 
vagy lakszobákba ne menjenek, hanem csak ldvili
ről beszéljenek, a’ patikákba se lépjenek, hanem 
a’ receptet benyújtván, az orvosságot kinn vegyék
el , és kávéházban többé egy asszony se találtassék. 
Ő magassága e’ rendeletet közrebocsátani parancso- 
lá , hogy kiki hozzá szabja m agát, ’s az ellene cse
lekvők szigorúan megbüntettessenek.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Terűdből jul. 28kán ír já k , hogy a’ praeten-

deiis nem mozdul-ki álláspontjaiból. A’ fáradatlan 
Cabrera apró bandákkal rabokat ja a’ vidéket, mel
lnek jul. 27kén is 0000 juhot hajtottak-el, mi a' 
királyné seregére nézve nagy veszteség. Espartero 
CaJamuchebau, Buerens Montalbanban, Oraa Ru- 
bielosban áll, s Esparteróval együvé csak úgy mun
kálhat, ha ez Camarillasig előre nyomul. — Paris
ba Bordeauxból aug. őkéről jö tt telegraphi üzenet 
szerint Llangostera carlista vezér jul. 29dikén két 
zászlóallyal’s 5 ágyúval az Ebro felé fordult Móra 
irányában, ’s úgy hiszik, D. Carlos ott szándéko
zik a’ folyamon átkelni. Lluchana gr. (Espartero) 
Almodovar gr. helyett hadministerré neveztetett.

Bordeauxból aug. 7kén költ telegraphi üzenet 
szerint D. Carlos aug. Íjén Villarluengóban, la Ca- 
nádaban és Tronchonban állott, Espartero jul. 31- 
kén Yglesuelába érkezett. A’ Castiliába nyomult 
carlista sereg jul. 29kén Cavarrubia és Aranda kö
zött volt. Alcala és Escalera generálok mozgásairól 
semmit sem tudni. — Bayonne aug. 7kén. Sara- 
gossai aug. 4ki tudósítások szerint D. Carlos és az 
infant (?) Yglesuela de Cidben, a’ hadsereg dere
ka pedig mégis Cantaviejában állott. Tristany az 
Ebro felé vonult Chertához; ámbár nem hiszik, 
hogy D. Carlos visszatértét Cataloniába szándékoz
nék fedezni. Guergue jul. 30kán Zariateguit 10 
ezer emberrel Lermábanhagyá, ’s maga visszatért 
Navarrába, hol ismét új expeditiót fog kikészí
teni.

Bayonne aug. őkén. A’ hadi hírek olly ellen- 
. kezők , hogy azt sem tudhatni belőlük hol van D. 
Carlos, kelet felé folytatja-e ú tját, vagy Cantavie
jában várja Guergué és Zariategui 6 —7000 emberét. 
S. Sebastianban és los Passagesban a’ christinóknak 
még 9000 emberük van, négy zászlóally Escalerá- 
hoz m ent, kinek serege számosabb a’ carlistákénál. 
Ha nyűgöt felé szándéka nyomulni a’ praetendens- 

i n ek , ott mindenik város feltartóztatja ő t , e’ felett 
Espartero, Oraa és Buerens mindenütt sarkában 
lesznek. Oranga Pcnacerradát ostromolja. Pamplo
na őrségéből a’ carlista expeditio ellen Escalerával 
elment 2000 ember visszatért.

e*
* *I KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁS. Stuttgart au 

! 4kén. Aug. 22től 24keig tartandó harmadik posz-
■ tó-vásárunk igen fogja éleszteni a’ honi posztó* gyár-
■ tást. Egyszersmind a’ gyárnokoknak jó alkalmai 
' adand gyapjú szerzésére; mert e’ vásárra tetemes

1 mennyiségű gyapjú fog szállítatni, ’s részint posz. 
tóért elcseréltetni.

Kiadja K u l ts á r  A. — Szerkezted G alvácsy '. Zöldkertutcza 4 9 8
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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Megjelent
’$ Eggenberger József es Heckenast Gusztáv p es ti könyvárusok

n ál, általuk minden honi könyvkereskedőnél megszerezhető:

H oni T ör vény tudomány.
E ls ő  o s z tá ly  :

P o lg á r i m agánjogr.
Az I836diki országos végzeménybeli változtatások szerint irta Kimoss Endre , kir. tahi. 

h. Ügyész, ’s t. n. Vas vármegye táblabirája. Első kötet. Boritéktalan 48 kr.; fűzve 54 kr.; ke
mény borítékba kötve egy frt ezüst. (3)

Heckenast Gusztáv
honi és külföldi könyvkereskedésében

(Pest, váczi utcza 39. szám) 
újonnan megjelent és találtaiig:

T H A L I A
eredeti

Szín-Müvek Gyűjteménye,
K o v á c s  P á l  .

által.
H arm adik kö tet.

12rét. Győrött, 1837 csinos borítékban 1 for. 20 kr. peng. pénz.
T a r t a l o m :

Éva asszony unokája. Vígjáték 3 felvonásban.
Nők köztársasága. Bohózat 3 felvonásban 
Az elbű\öllek. Vígjáték 2 felvonásban.
Legjobb orvos a’ házasság. Vígjáték I felvonásban. (2}

Heckenast Gusztáv
könyvkereskedésében megjelent:

T H E M I S .
Értekezések a’ J o g ’ köréiben»

szerkeszti
S z a l a g  L á s z l ó , 

hites ügyvéd ’s magyar tudós társasági I. tag.
Első fü ze t.

k m , csinos borítékba kötve 1 for. pengő pén*.'
M á s u ő ill f  iles z f  en dó. i 8 3 1.
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A' törvénytudomány szakadatlan haladása, ’s minden oldalú kifejtődése kívánatossá tet

ték, hogy köztünk is megindittassék egy gyűjtemény, melly annak jelen állapotát szemmel tart
va , azt irányában és eredményeiben időszakonként, megismertesse az olvasó közönséggel. — 
Midőn az első füzet megjelenéséről a’ tudomány hívei és kedvellői ezzel értesittetnek a köz
hasznú vállalat pártfogásukba ajánltatik. Pesten, aug. 17kén 1837.

Sza lay  L á sz ló • (2 )

( l )  A’ ki a’ nmlt pénteken august 18kán 
délután a’ Franciseamis atyák’ terén egy kis fe
kete kemény táblaju frauczia iniádságos könyvet 
talált egy nyugtatóval €0 p, forintról és két 10 
frtos banknótával: jelenese magát a’ városházán a1 
fiscalatusban, Egyenes szivüsége nem marad ju- 
álmatlanul. (1 )

Xiiteratura.
E lő f iz e té s i  je le n té s  a  H o n i c z ím e r la p ra .

Haladni a1 korral, a’ nemzeti ipar, ’s mi ve
tődést tehetség szerint elősegitni, minden igaz 
jó polgárnak kötelessége. Ez irányból indulva- 
k i, bátorkodik alább nevezett, H oni c z ím er - 
lap  czim alatt sajtó alá bocsátandó munkájára 
előfizetést hirdetni. E ’ műtárgy 3 láb magas, -s 
3 |  láb széles finom velinen Magyar-, Horvát- és 
Tótország nemes m egyéinek, Jász és Két Kun 
kerületeknek, a’ szabad hat hajduvárosuak, nem 
különben az 1836dik év 21dik törvény-ez i'kk 
tartalma szerint magyar honhoz csatolt Kraszria,. 
Közép Szolnok, Zaránd megyék ’s Kővár vidé
kének még ez ideig sehol ki nem adatott czime- 
re it, ’s pecsétjeit kép alakban, szorgalom és 
pontossággal készülve valódi czimertudományi 
színeikkel, mint azok az eredeti oklevelekben 
láthatók' adja elő. A’ kép közepén jobról Árpád 
dédösünk szemlélhető, ’s dicsőségesen uralkodó 
ődik Ferdinand mélyen tisztelt felséges cs. és 
királyunk.

Tettes ns Pest megye í. t. Karai és Rendei 
a’ folyó évi Szent Iván hava 6kán tartatott köz
gyűlésekben, e’ munkát, hathatós pártolásukkal 
támogatni, ’s nemzeti ösztönömet kegyeskedtek 
elősegitni.

A’ nagyméltóságu magyar királyi bel) tartó 
Tanács pedig folyó évi Szent Jakab hava l lk é n  
2l,609dik szám alatt költ kegyes rendelésénél 
fogva, inéltóztafott a’ munkát jóvá hagyni, ’s 
annak leedzetésit megengedni. — Ezeknél fogva 
ason alapos reménnyel kecsegteti magát alább
ié t, hogy ér lekcs nemzeti munkáját számos ha
zad pártolandja. Előfizetést elfogadnak:

Pesten : T. Pajor Titus úr, t. n. Pest megye 
hites a »jegyzője.

A’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások hivatala, 
?mld-kert utcza 498dik szám alatt, t. Kultsámé
asszonyság házában

A’ Regélő és Honművész szépművészeti fo
lyóiratok hivatala; at Duna sor Kropf házban 
1 (4dik szám alatt.

T. Borsos Márton u r, az „Ismertető“  szer
kesztője, magyar és hatvani utcza szegletén, fe
kete elefánt czimü bolt felett 2dik emeletben.

Eggenberger József és ifjabb Kilian György 
könyváros urak.

Budán: T. Jakab István u r , bölcselkedési 
tanár, hites jogvéd, m. tudós társasági levelező 
tag , több ns megye táblabirája, ’s a’ m. k. hely
tartó tanácsnál jegyzőkönyvi iktató.

A’ budapesti német hírlap hivatala.
Nógrád várm egyében: t. Jeszeniczei Jan- 

kovich Antal ur, t. n. Nógrád vármegye első al- 
ispánya.

E gerben: t. Fenyvesi Ferencz u r , bites 
jogvéd.

Debreceenben: t. Simonfi ur, városi tanács
nok.

Szegeden : t. Woher György ur városi ta
nácsnok.

K áro ly \áro tt: t. Klobiitsaviís Károly u r, 
polgármester.

Kőszegen: t. Nagy Károly ur , t. hiró és 
Kapitány.

Sopronban: t. Martin)’ Fridiik u r , sz. k. 
Sopron városának helyettes kapitánya.

Győrben: t Rab» István ur, városi tanács
nok, ’s több nemes megye táblabirája. 
’Székesfejér*árott: Raidl Alois u r , könyvkötő 
és könyváros.

Veszprémben: t. Halász Ignácz ur, f. Vesz
prém megye bites mérnöke.

Posonban: a’ Hírnök czimü tij hírlap tulaj
donosa.

Ára ezen érdekes műnek 5 for. pendő pénz, 
azon megjegyzéssel, ha a’ mii meg nem jelenne, 
pénzét minden t. előfizető ur visszakapja.

Költ Pesten, aug. ISkán 183?.
L en e  s ó  M .  J .  

a’ honi Czimcrlap kiadója.
Lakása József városban, nap- 

utcza 83dik szám alatt. (1)
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(1) Árverési hirdetmény. pomá-
io n , néhai Fáy Rudolf ur’ és Vattay Kristina 
asszony' örököseinek házoknál, e’ folyó észtén* 
dei September hónap lü k é n , délután 3 órakor 
árvarés fog ta rta tn i, mellyen mintegy 220 , 
nagy részben tenyészésre akalmatos darabból ál* 
ló jtihnyáj, néhány szarvasmarha, mintegy 8 má
zsa gyapjú, takarm ány, ’s házi és gazdasági 
szerek a’ legtöbbet Ígérőknek, azonnal fizeten
dő készpénzért elfognak adattatni. (3)

Hirdetés.
Jelentetik illendő tisztelettel az érdemes 

közönségnek, hogy már a’ Polgári Élethez va
ló Lexicon’ első darabja Debreczeiiben kijött; 
’s példázati, — míg öszveséggel való megve- 
vőjök akad — két két pengő forinton leen
dő oszlatgatás végett, résszerént ott bel) ben , 
Orvos Doctor és Physicus Tekintetes Zilahy 
Sámuel urnái tevődtek le, résszerint ide Szé- 
kelybidra vágynak Patikárius Penkert Mihály 
úrhoz szállíttatva. Költ Székely h ídon , május 
3kán la37 . T. N. Bihar Vármegye.

- Rendes Ph)«icusa
Dr. Gombos Dániel. (3)

( i )  Árverési hirdetmény. t . n.
Heves vgyében Gyöngyöshöz egyfertály órány
ira, Gyöngy ös Halásziban , eg}' több szobákkal, 
és egyéb alkalmatosságokkal ellátott pálinka 
és serfőző ház tágas udvarral, ’s Ötvendarab mar
iidra való istállóval és szabad főzés és korcs
ma tás jussával, — nemkülönben ugyanazon 
határban lévő ravaszparti korcsma, jó knttal, 
és adással , a’ hozzá tartózó kerttel és kaszádé
val , — szinte szabad bormési jussal e’ folyó 
észt. September ílk én  azaz tizenegyedikén dél- 
előtt 9 órakor helyben Halásziban árverés utján 
a’ többet Ígérőnek bárom esztendőre árendiba 
fognak bocsájtatni, mellyre a’ kibérleni kívánók 
ezennel meghivattainak. — Addig is az árendá- 
lis feltételekről helyin n H nlkay Jó zse f  szám- 
tartó urnái, Pesten pedig Bényey László  ügyész 
urnái (rzsibárós utcza 407 sz.) bőv ebben értekez
hetni — (3)

(1) Árverési hirdetés, a’ nagy-
méitóságu keresztszegi gróf Csáky famíliához 
tartozó és tettes Bihár vármegyében kebelezett 
kőva^h i helysége hozzá való úrbéri hasznokkal, 
majorsági földekkel, szőlővel és mindennemű 
királyi haszonvételekkel; valamint fundus ín-

structussal együtt: tnclly hasznoknak mennyi
ségét vagy helyben, vagy pedig Nagyváradon tek. 
K u r í n y i G yörgy  fiscalisurnái bővebben megtud
hatni.

Úgy szintén Kis-ujfalui puszta, mellynek ki- 
térjedése mintegy 900, részint szántó földeket, 
részint kászálókat s legelőt magában foglaló, hol
dat tésíen ; folyó esztendei October 24kén 
Nagyváradon tek. K urány G yörgy  fiscalis ur 
lakásán tartandó közárverés u tján , az i838dík 
esztendei Szcnf-György hava’ 24dik napjától 
kezdve, bárom egymást követő esztendőre ha
szonbérbe ki-fog adatni.

A’haszonbéri feltételek valamint Pesten te
kintetes Ladom érszky Im re  ügyigazgató ur
nái, úgy szintén Nagyváradon a’ fennemlitett 
K urány G yörgy  fiscalis urnái is megtekint
hetők. {5)

(2) Áverési hirdetmény. Kecske-
méten folyó észt. September Ild ikén  tartan
dó árverésen a’ helybeli 8 m észárszékek, 
seritáz hozzá tartozó m alom m al, 50 hold
monostori földdel, piaczi és vásári jövedel
mek; nem különben a’ városnak külső korcs
mái és vendégfogadói, nevezetesen: a’ mes
terházi, Szent Lőrinczi és monostori vendég- 
fogadók, a’ zöld erdei, czetiiali, szentkirályi, 
sz ik rai, ágasegyházi korcsmák, mindegyik a’ 
hozzá tartozó földdel együtt, «’ folyó eszten
dei november lső napjától kezdve, 6 eszten
dőre haszonbérbe fognak adattatn i, mellyre 
a’ bérleni kívánók illő bánatpénzzel felké
szülve meghi va tta inak , az izraeliták azon
ban ezen baszonbériésekre nem booájtatnak. 
A’ kiadás feltételeit addig is bel} ben a’ máso
dik bírói hivatalnál megtudhatni (3)

(3) Hirdetmény. A1 nagyméltóságu
magy. kir. udv. Kamara’ rendeléséből az Ü budai 
koronái uradalom részéről közhírré téfeiik, 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 jubakolban árverés utján, a’ többet 
ígérőknek készpénzbeli fizetésért el fognak adat
tatni. (*0

(3) Hirdetmény. Nemes szabad ki
rályi Szabadka városában igen alkalmas helyen 
fekvő és jó materialékből épült Yinkle András
nak kebelbeli polgárnak' és sertozőnek túl ijdo- 
náhuz tartozó eg}’ cmeletü uj ház, melly több
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( 2 )  Árverési hirdetmény. A nagy-
méltóságu királyi magyar udvari Kamara’ ren
deléséből közhírül adatik, hogy szabad kir. De- 
breczen aárosa alább következő saját haszom é- 
telei e’ folyó 1837. esztendő novembe r Iső nap
jától kezdve hirom egymásután következő esz-
tendőre bérbe kiadandók lesznek , úgymint t
Neve a’ bérbe adandó haszon- kil&ál- níc-k v á n -

vételnek tandó
ára

taió bánal- penz
j pengő pcnzoen

I for. jfor. kr.
Szikgáti cserép-vetés — - - j 8 3 C 83 —
Belső koscher bormérés - -- i 6! 6 6
Fejér ló vendégfogadó — - - 1352 i 35 12
Bika vendégfogadó -  — - - 112-25 122 3 0
Látó teleki vendégfagadó - - ! 767 76 12
Piaczi jövedelem - - - - 6932 6 9 3 12
lső számú bolt — -  - - - 81 8 24
2dik számú bolt- -  - - - 64 C 2 4
3dik számú bolt- -  - - • - 6 t 6 6
4dik számú holt- -  - - - 63 6: I S
5dik számú holt- -  - - - 57 5 42
6dik számú bolt -  -  - - . - 57 5 12
Bárányi mészárszék - - - - 6v, 6 —
Hatvau utczai mészárszék - - 128 12 4 8
Péterfia utczai mészárszék - - 1 3 3 13 iS
Csapó níczai mészárszék - - 140 11 —
Czegléd utczai mészárszék - - 112 11 ! 2
Varga utczai mészárszék - - 1 15 i 1 3 0
Várad utczai mészárszék - - 781 7 *8
Mester utczai mészárszék - - 65 C 3 0
Bégánji mészárszék- - - — 83! 8 13
Mester utczai kapu előtt lévő 1

mészárszék -  -  - - - 1 I03| 10 18

(2) Árverési hirdetés, a’ nemes
Jász*Kun kerületek birtokában lévő, ésKis-Kun 
Halas és Majsa városok vidékén fekvő, mint
egy 40 0 b<dd kiterjedésű mérges - puszta  > a’ 
folyó év’ October I6kán Kis-Kun Félegyháza kö
zelében eső p á ká i m a jo rb a n , közárv erés utján 
az 1838dik esztendő Szent György hava 24kétől 
kezdve, 3 egymást követő esztendőre haszon
bérbe ki fog adatni; melly helyre és időre a’ ha
szonbérleni szándékozók ezennel meghivatnak. 
A’ haszonbéri feltételek addig is valamint Jász-

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. (3)

Neve a’ bérbe adandó haszon
vételnek

t k i k i á ) -  ! t a n d ó  | á r a

i n e g k i r á s  -  
t a t ó  b á n a t 

p é n z

| pengő pénzben

J for. j|for j kr.
Hatvan utczai csapszék - -  -  
Mester utczai csapszék -  -  -

2 0 2 2 0 i 2
2 S 0 2 8 í

Péterfia utczai csapszék -  -  - 3 0 1 3ü 6
Csapó utczai csapszék -  -  - 141 14 6
Novella utczai csapszék- -  - 1 6 2 10 12
Mongó utczai csapszék -  -  - 3 0 3 3 0 18
Szent Annái csapszék -  -  
Várad utczai csapszék -  -  -

1 7 0 17 —

1 5 0 15 —

Miklós utczai csapszék -  -  -  
Szeles utczai csapszék -  -  -

2 0 1 2 0 6
1 0 7 1 1 0 7 6

Nádas utczai csapszék -  -  -  
Külső barom-vásári hátulsó pin- 

cze -  - -  - -  - -  -

4 2 5 4 2 3 0

1 0 3 10 18
Külső vásári deszkás csapszék- 4 4 2 4 4 12
Külső barom-vásári első kőpincze 1 0 7 10 4 2
Külső vásári második nádascsap- 

szék - - - - - - - - 41  1 41 6
Szarvas csapszék- -  -  -  - 3 3 0 3 3 —
Nyúlás csapszék - - - - - 4 8 6  r 4 8 3 6
Epres-kerti csapszék -  -  - 5 3 5 53 30
Bárányi csapszék -  -  - 4 0 2 4 0 12
Bogán) i csapszék - -  -  - 230 2 3 —

A’ nyilvános árverés folyó esz\ September 
1 lilik napján a’ városházában a’ szokott reggeli 
órákban fog tartatni, hol is a’ feltételek latha
tók, melly napra s kófy avet) éré minden, ä’ 
kinek kedve *s erzsény i engedik, megjelenhetik. 
Költ Budán, angustus 12kén 1837. (3)

Berényben  a’ kerületek jegyzői hivatalánál, úgy 
K isú jszá lláson  és Félegyházán  kerületi kapi
tány uraknál megtekinthetők. (3)

G a b o n a á r :  Pesten, aug. 22kén, váltógarasban: Tiszta- 
búza 76|*—5 6 |; kétszeres 5 tT—dGt*, rozs 38^—33^; 
árpa —18f ; zab 1 8 |—16; kukoricza 53^4

D u t ia v i z á l lá s : aug. 13kán: 8' 3" 0'" — 14kén: 8' 0"
6'" — lökén: 7' 10« o'" — 16kán : 7' 7" 9'" —
17kén: 7' 6" 6'" — 1Skán: 7' 5" 9'" — I9kén: 7'
5" o"' — 20kán: 7' 3" 0'" — 21kém 7' 2" 6'" —
22kén: 7' 4" 6'" — 23kán: 7' 6" 0"'

szobákból, rgy tánczferemból, és kávéház szo
bából á l l , és igy vendégfogadónak alkalmaztat
ható, azonkívül két istállóval, és tagos udvar
ral ellátva vagyon, és a’ m e lly  törvényesen 
2 8 0 0 0  fi ira  v. c/. becsülteti tt. F o ly ó  September
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1 7 .  szám. P e s t e n  szombaton Kisasszonyáé' 256kán ÍS37.-

Maar jarors/.ág és Erdély (kinevezések y magyar tudós társasa'gi jelenles; válasz aj drámai iigyheai figyelmeztetésre; felszólítás a1 Pes
ten állítandó árvaház’ ügyében; angol utas’ története; ’sat.) Ausztria (császárné Ő Felsége’ felgyógyuiiáuak ünnepélye; ’sat.) Nagybri- 
tamiia (új választások; a’ wiirtentbei gi király Londonban; ’sat.) Francziaország (k. família Fut) ed ; Mole gr. életrajza; ’sat.) Ameiika.. 
Olaszország. Oroszország. Porfnguilia ílrssaboui levelek; ’sat.) Görögország (Porosban megszűnt a’ pestis; ’sut ) Spanyolország (!;utK 

tudósítások; madridi levelek; Madrid a’ carlisták’ közeledtére ostrom-áilispotba letetik; "sut.) Kereskedési blick.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
A’ nm. in. k. udvari Kamara J o s e f i  Igná- 

ezot, ungvári kir. sómázsamestert, ugyanazon 
hivatalba Miskolczra saját folyamodása’ következ
tében általtette; ennek helyébe An d rá s sy  Károlyt, 
nádszegi ti k. sómázsáiót; az utolsónak hivatalába 
pedig B ö g e h o ld  Fülepet, a’ komáromi k. só- 
bivatalnál fizetés nélkül szolgált gyakornokot ne
vezte-ki.

A1 mn. m. kir. udvari Kamara V ei dl Ká
rolyt újmezei (Neufeld) barminczadost fölöstöni 
(Fürstenfeld) harminczados ellenőrré, ennek he
lyébe pedig V i n k o v i e h Lajost fölöstöni ellen
őrt tette.

Budán folyó aug. 24dikén fényes pompával 
tartá a’ gróf Ceccopieii nevét viselő cs. k. gyalog 
ezred két zászlóinak felszentelését 181 Ától fogva 
t. i. a’ nevezett ezred’ felállítatásának idejétől az el
sőben kapott zászlók elavulván; Maria Ludovica 
ó  cs. Felsége , Parm a, Piacenza ’s Guastalla bgnéje, 
és Maria Erzsébet főhgasszony, Rajner cs. kir. fő- 
h g , lombard-velenczei aíkirály O Fenségének hit
vese igen drága készületü, pompás új zászlókkal 
méltóztattak most megajándékozni c’ gyalog ezre
det. Fenséges személyeiket ez ünnep alkalmával 
visclék gróf Széchenyi Istvánná, és Lederer báró
nő ő excellcntiája. Az úgy nevezett generál-réten 
több ezerre menő sorkatonaság dísz rendben áí'oti
k i s az ezred papja egy pompás készületü tábori 
szónok-székből szívre ható beszédet tartott olasz 
nyelven az iinnepileg kiállított katonasághoz. Ezu
tán Méltóságos Ó c sk a y  A n ta l baczi püspök ’s
m. k. helytartósági tanácsos úr fényes szertartást! 
nagy misét mondott keresztényi buzgósággal; mell} - 
ivek valamint az egész szertartásnak is folytában sű
rű ágyu-dorgések hirdetek az ezred’ ünnepélyes 
Örömét. Nagy mise után teljesítő tisztelt püspök 
úr ő mlga a’ felszentelési szertartást, ’s ek k o ra ’ 
zászló-rudba szögek a’ mélt. püspök, az ezredes, 
és jelen volt fő vendégek által verettek. Ez után 
az illető vitézek ú j zászlóik alatt Király ’s Haza 
iránt fenhangon hűséget esküdvén, méltóságos 
gróf Nobili ezredes úr lelkes beszéddel buz- 

Mósodik Félesztendő.

dítá őket, hogy e’ zászlók alatt legyenek készek 
akármelly pillanatban utolsó cseppvérőket is felál
dozni Hazáért ’s Királyért. A’ fényes szertartás 
reggeli 8 órától, déli 12 óráig nyúlt. Délben tisz
telt ezredes úr szíves ebéddel fogadá katonai ’s je- 
lesb rangú világi vendégeit; ’s itt sem maradtak- 
el a’ szokott víg pohár köszöntések.

Fium e, aug. Ifid. Sietek Önnel közölni egy 
sajnos esetet, melly tegnapelőtt óta városunkban 
majdnem minden nyelvet foglalatoskodtat,’s melly- 
nek körülményeit- tegnap hitelesen érthetem. Egy 
angol ugyanis, mintegy 13 é \ú  fiával utazván, 
Lockve és Merzijavodicza között, mintegy négy 
mértföldnyire Fiúmétól a’ Ludovicea-uton, Zágráb 
vmegye" hegyi járásában, kevésbe m últ, hogy c túr
va magaviseletének ’s haíalmaskodásának áldoza
tává nem lón f. h. 13kán. S k r  a d r a érkezvén 
ugyanis angolunk, midőn kocsit ’s lovat tüstént 
nem kapa, ütlégekkeí fizette-meg az ottani álió- 
mási hajdúnak s későcskén jövő kocsisának a’bor
ravalót, ’s még maga a’ falú bírája sem maradt 
egészen ment az illy nemű kelletlen fizetéstől. Lock- 
vére jutván, itt kocsisa közié a’ bel} beli állomási 
hajdúval a’ skradi történetet; ez tehát hamar ko
csi ’s lovak után látott, ’s előállítván azokat, mi
dőn a’ kocsis’ késlekedéséért bocsánatot kérne, őt 
nem értő utasunktól mellére irányzott oköldöfé- 
sckkcl fogadtatott. Megindulván onnan, kocsisát, 
kinek szerencsétlenségére 'gyengébb lovai valának, 
iinfalan sürgeté gyorsabb haladásra, s mivel ma
gát szóval kocsisa’ nyelvén ki nem fejezheté, szán
dékát „marsch, marsch!<fi ’s hátlökésekkel tévé 
megfoghatóvá. A’ kocsis, ki tajtékzásig meghajtá 
lovait, egy szemközt jövő ismerősével közölvén 
helyzetét, óhajtását jelenté kifáradt ’s izzadt lovai’ 
kipihentetésére. A’ suhancz zablán fogván a’ lova
kat, megállná az utazót, ’s anya- (liorvát) nyel
vén kezdé annak értésére adni, hogy a’ lovaknak 
pihenésre van szükségük; de ez őt nem értvén, a’ 
kocsiról leugrott ’s ütlegekkel felelt a’ lovakat fel
tartóztatott suliancznak, ki után, midőn futásnak 
eredve lármát ütne, angolunk pisztol} t süte, d« 
nem talált, ’s felpattanva aztán a’ kocsisülésbe, 
maga hajtá tovább a’ lovakat De nem messze ha--
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ladhatott, mert a’ megfutandó« suhanez és kocsis 
kiabálásukkal embereket osődítének össze. Megje
leli t többek közt a’ helység' bírája is, k i t ,  midőn 
a' bőszűlt angolhoz, azt lecsillapítandó, közelítne, 
ennek fia szinte pisztolydurrantással köszönte. E r
re 's a' kardvillogtatásra, mellyel magát védelmező, 
a íéiingerűlt parasztcsoport kőesóvel rohanta-meg 
az utazó angolt, ki is, midón ezen zápor előtt 
hátrálna, egy kőben megbotolván hanyatt esett, 
's lejére, a’ már több sebekkel b on to ttra , egy új- 
jaúbat ’s hatalmazhat kapott. I tt elnyomatván a’ 
sokaságtól, kezei békóba szorítottak, hogy igy a1 
közel lakó járásbeii főszolgabíróhoz küldessék. De 
ez szerencséjére 14én Lockvébe érkezvén, őt a’ 
fiumei brittanniai alconsul’ közbenjárására, ki a' 
dologról értesítetvén szinte hétfőn korán reggel egy 
sebésszel Lockvébe rándula, szabadon bocsátatá. 
Jelenleg fiával együtt, ki egészen sértetlen maradt, 
Eiumében tartózkodik , ’s kevés napok alatt sebei
ből, reméljük, teljesen felgyégyuland. Ha ezen an
gol ú r , k it charakterére nézve papnak mondanak, 
utazását kiadandja, benne honunkról kétségki véd 
egy igen érdekes czikkely fog helyt foglalni, melly 
felőlünk ismét szomorú fogalmat nyújtaná a’ kül
földnek , de valljon idegen u tazók, kik igy visel
nék magokat Francziaországban vagy Angliában, 
várhatnának e’ gyengédebb bánásmódot^ Tudjuk, 
hogy több évek előtt fiumei ifjú Angliában utaz- 
takor egy asszonyra irányzott oldaldöfésért 50 ft. 
sterl. birságra Ítéltetett. Ezen idegen ur’ műveltsé
ge 's béketürése felói azonban, a’ mondottak után 
minden esetre szomorú képzetünk lehet, minthogy 
6 a' skradi 's lockvei ütlegeket ’s két-izbeni pisz
toly - kisütést önmaga sem tagadá az említett fő
szolgabíró előtt, kinek rövid szóbeli vallatása után 
itt az egész eset közöltetik, 's kinek ritka ember
sége és igazság szeretete a’ dolog’ valódi igylété- j 
ről kezeskedik. A' dolgot nehezítő körülmény az 
vaia, hogy ezen idegen úr, tulajdon kocsija nem 
lévén, állomásról állomásra parasztkocsin utazott, 
's azért az együgyű parasztoktól, k ik , mint tud
ju k , a' külső színre oily sokat hajtanak, inkább 
másnak, 's nevezetesen kém nek, mintsem úrnak 
tartatott; azon felül a’ nyelvet sem tudván , (ide
gekkel akarta magát érthetővé tenni, tán mert va- 
lamelly külföldinek utazásában olvasta szegényke, 
hogy Magyarországban minden paraszt rabszolga, 
k it, mint a’ jamaikai feketéket, ütlegekkel kell 
szolgálatra hevítni!? Mi felette sajnáljuk, hogy a’ 
dolog igy tö rtén t, ’s óhajtanok azt meg nem tör
téntté tenni; de mivel ez hatalmunkban nincsen, 
szeretnék legalább a' kü földdel is úgy tudatni, mint 
az valóbban történt, nehogy az egésznek terhe ismét 
szegény honunkra nehezkedjék. Császár Ferencz. JEL

V  szerkqwtó^ggel l*öv#tki*$ k^t czikkely 
kőzöh®$fltt, kiadás végett:

Az !S37iki D rá m a b iró s á g h o z . —  Elég 
ideje leven a’ drámabiróságnak vidéki tagjaitól is 
választ kapn i, azon figyelmeztetésre ’s tulajdonkó- 
pi fölszólításra, mellyet „több igazságbarát6* aláí
rással f. h. 6kán intéztünk hozzá, ismétlőleg íöL 
szállítjuk , hogy az iránt valljon az akadémiai tag
társa Horváth Cyrill által önkezűleg leirt Kuthen-t 
a’ szerző tulajdon kéziratának ismeri-e, ’s tőle e’ 
darabra vonatkozólag irt levelet kapott-e, 's még 
egy pár darabnak íróját —  a' közhír szerint — tud
ja-e í hírlapjaink’ valamelyikének legközelebbi szá
mában őszintén nyilatkozzék; magárul így a’ vét
kességi gyanút elhárítandó, melly ő t, további hall
gatása' esetében, mulhatlanul bél) egezni fogja. 
Egyszersmind újólag 's o k le v é ls z e r  illeg  ta 
n ú s í t h a t ó  a la p o s  o k b u l  figyelmeztetjük a' 
közelebbi tudós társasági nagy gyűlést, hogy a' 
jutalom-kéziratokkal beküldeni szokott pecsétes le
vélkékről szóló rendszabályt, a’ je le n  é v b e li
e k re  i s  k i t e r j e d ő l e g ,  ollyképen módosítani 
méltóztassék, hogy azok ne tüstént égettessenek- 
el a’ szokott m ódon; hanem csak bizonyos idő 
m úlva, melly közben az azokbul visszakivántakal 
a’ titoknok úgy, m intázok neki kezében jutottak, 
visszaadni köteleztessék. — Pest, nyárutó 18di- 
kán 1837.

_ Munkácsy Jáiros.
Stancsics Mihály.
Kimoss Endre.
Kovasóczy Mihály.
Frankenburg Adolf.

F e ls z ó l í tá s  az 1837diki D r á m a b iró s á g ' 
v á d ló ih o z . — Afféle felszólítást és vallatást, 
miilyen a' Rajzolatok’ I l ik  számában és most itt 
megjelent, nem tartanánk válaszra méltónak ’s az 
igazság' mind elhallgatott, mind megnevezett ba
rátait ollyan férfiaknak, hogy akármi tetteinkért 
is nekik számadással tartozzunk; azonban mivel 
kétszeri felszólítások a’ m. academiai drámabirák» 
küldöttséget akarja gyanúval illetni, felelet gya
nánt felszólítjuk őket, hogy ajánlkozásukhoz ké
pest eredeti cs csalhatatlan okleveleikkel minden 
tétovázás nélkül előállani ne késsenek; különben, 
mint véleményzavarókat 's rágalomköltőket, által- 
adjuk őket a’ közönség’ Ítéletének. P est, aug. 18- 
kán 1837.

A’ m. academiai drámabiráló küldöttség’ 
helybeli tagjai:

Schedius Lajos m, k. 
Fáy András ni. k.
Bajza József in. k. 
Vörösmarty Mihál m. k.
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Á’ m a g  J a r  t n d ó s fú r sasa  g’ költségén 

megjelent: I) Fabini János’ taníturánya a’ Szem
betegségekről. A’ második ja \ífo tt kiadás után for
dította Yajnocz János. Budán, a’ m .kir. egyetem’ 
betűivel, n. 8. rétben VI és 332 lap; színes borí
tékba kötve 1 ft. 3ö kr. rp. —  2) Eredeti játék
szín. Kiadja a’ m. t. t. Yld. köt. Ekebontó Borbá
la , Szomorújáték 3 felv. Irta Tóth Lőrincz lti. t. 
t. 1. tag. Budán, a’ m. kir. egyetem’ betűivel, n. 
12rétben 130 lap, színes borítéka kötve 3G kr. cp. 
Kaphatók, a’ ‘társaság’ minden egyébb czikkelyei- 
v e i , Eggenberger József academiai könyvárosnál, 
’s általa minden hiteles könyvkereskedőnél az or
szágban. Pesten, augustns’ 26. 1837.

D. Schedel Ferenc/., titoknok.
Fel s/ólítás egy árvaháznak önke'nytes adakozások

általi feJállíiására szabad kir. Pest városában.
Fenséges császári királyi Főherczegségének az 

ország’ Nádorának szeretett hazánk iránti halhatat
lan érdem ei, és különösen azon atyai gondoskodás 
és szeretet, mell) ben O cs. kir. Fensége ezen vá
rost kegyelmesen részeltető, azon sziinteleni törek
vés ennek virágzását minden tekintetben elősegél- 
len i, ezt a’ javítások’, a’ szépítés’, szóval a’ hala
dás’ pályáján vezetni, egy olly törekvés, meily 
még az ország’ legfontosabb dolgaival foglalkozás’ 
közepette is , mint valami kedvencz-szenvedély 
meg nem szűnt: ezen város’ lakosainak szíveikben 
szeretet teljes ragaszkodást és háiádatosságot szülé
n ek , melly 0  cs. k. Fenségének közelebbi szeren
csés felgyógyulásakor e’ város’ minden lakosiban 
a’ legőszintébb örömek által nyilvánítá magát. Hogy' 
e’ közérzést méltóképen kifejezhessék, ’s benne 
minden háladatos lakos tehetségéhez képest részel
tethessék, az alúlirt Tanács és a’ választott Pol
gárság egyr árvaháznak önkéntes adakozások általi 
létrehozatalát vállalták magokra , melly „ J o s e p h i
n u m “ név alatt az itteni lakosok’ ügyefogyott 
mind két nembeli ’s akármelly vallásu árva gyerme
keiknek gondviselésére ’s nevelésére legyen szen
telve. Illy jótékony intézet, melly az elhagyatott, 
gyámoltalan teremtményeket elromlástól megőrzi 
és őket a’ társaságnak hasznos tagjaivá képezi, ha 
a’ szívből szeretett Nádornak magas és érdemteljes 
nevét homlokzatán viselné: az ezen város’ lakosai
nak 0  cs. kir. Fensége iránti legmélyebb tiszteletét 
legillőbben adná-át az utókornak, és mint háláda- 
tosság’ maradandó emléke a’ mostan élőknek leg
nagyobb becsületére válnék. Az alulirt Tanácsnak 
és a’ választott Polgárságnak szerencséjük van e’ 
szelént, e’ város’ minden lakosait tetszésük sze- 
rénti adakozásokra meghívni, és a’ részvevők’ ne
veli:, hogy azok annak idejében közhírül tétethes
senek, az e’ czélra előmutatandó könyvbe ponto

san beíratni kérik. A’ Közönség ezen intézetnek 
tervéről és elrendeléséről annak idejében közelebb
ről tudósítatni, úgy szinte az adakozásoknak mire 
lett fordításáról nyilvános számadás fog tétetni. Az 
alnlirt Tanács a’választott Polgársággal együtt erős 
meggyőződésben van a’ felől, hogy a’ háládatos- 
ságnak ezen kijelentett érzeményei olly hathatósak 
lesznek, hogy nem csak vállalatjok sikerülend, 
hanem magokat is nem sokára olly állapotban szem- 
lélendhetik, hogyr a’ tisztelt részvevőknek a’ tárgy ’ 
szerencsés foganatáról örvendetes tudósítást fognak 
adhatni. Költ Pesten, julius’ hava 29kén 1837.

Szab. k. Pest városának Tanáosa, 
és választott Polgársága.

Pesten a’ Terézia-városban lévő két kis gyer
mek-óvó intézetnek van mindöszve 215 növendé
ke. 1832 máj. Isőjétől 1837 febr. 12dikéig ment 
az intézet*jövedelme 5181 for. 522/io kr. pengőben; 
a’ kiadás tett 5332 for. 48 k r . ; maradt a’ pénztár
ban, 149 for. 523/io kr. Az intézet fő védasszonya 
Maria Dorothea fens. Nádornénk; főfelügy elője 
Seeber Károly polgármester úr. — A’ pesti vakok’ 
intézete növendékeinek nyilvános próbatétele, f. 
aug. 26d. délelőtt a’ vármegye háza’ nagy' teremé
ben köz megelégedésre tartatott. — Az ismertető 
azon szomorú tudósítást írja, hogy NMihály’ vidé
kén vakon születnek a’ csecsemők, több felserdül
tek pedig ’s házas személyek is — mi okból ? nem 
tudni — elvesztik szemök világát. Ugyanazon vi
déken a’ csibék és libák vakon bujnak-ki tojása
ikból. — Tegnapelüt ti éjen P e s te n ,  a’ Ferenci 
városban ismét tűz tám adt; de hirtelen kapatván, 
csak egy ház hamvadt-él.

B r a s s ó .  Gonosztévó gyujtogás következé
sében jul. 31 kén Krizba helységben 180 gazdák
nak , ezek közt a’ papnak is minden takarmányaik, 
csűreik, istállójik hamuvá égtek.

A U S Z T R I A .
Hannoverai király ’s királyné Ó Felségük aug. 

5kén Karlshadba érkeztek, ott legfeljebb három 
hétig mulatandók. A’ Karlsbadban ’s vidékén lévő 
diplomaták engedőimet nyertek az Ő Felségüknél 
udvaroihatásra.

lseidből aug. 17kén költ tudósítások szerint, 
császárné Ő Felsége már több ízben kikocsizott, 
’s felgyógyulásának örömére jul. lökén az eg>ház
ban Te Deum tartatott, este pedig Ő Felségük ab
lakai alatt, pompás világítmány fényénél, a’ jelesb 
dalművekből dalok, és ezen alkalomra készült ver
sek zengedeztettek. Attg. 16kan Estei Miksa hg. 
ő k. magassága császár Ő Felségét a’ gmundner tó 
mellett fekvő Ebenzweierbe hívtá-meg, hova O 
Felsége, Ferencz Károly főhg.’s ennek neje Sóira 
hgasszony és legidősb fija K ároly, ’s Lajos fohg.
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ő cs. magasságuk kíséretében ment-el. Ebenseeben 
Miksa hg. a’ helybeli papság, oskolai ifjúság és te
mérdek számú nép fogadá Ő Felségét. A' badeni 
özvegy nagyhgné , Wasa hg. neje , ’s Maria hgasz- 
szony is Ebenseeben valának, Miksa hgtől hason- 
lag ebédre hívatva. A’ só- főzés intézetét megszem
lélvén Ő Felsége, a’ többi fenséges vendégekkel 
együtt csónakba ült, hangászkaroktól kísértetve, ’s 
ágyudurrogások között a’ -túlsó partra evezett. 
Traunkirchennél a’ papság, tanulóság és örvendő 
népsokaság állott a’ parton , a’harangok meghozat
ta k , ’s egy fehér öltözetű lány csónakon üdveziő 
versezettel evezett O Felségéhez. Ebenzweierben 
is nagy volt a’ nép öröme felséges uralkodójának 
láthatásán. Asztal felett Miksa hg. áldomást ürített 
császár 0  Felsége és az egész cs. família jólétéért 
Ebéd után paraszt lakadalom v o lt; az új párt O 
Felsége maga elébe bocsátá, ’s kegyesen szólott 
vele. A’ lakodalmas nép két sátor alatt tánczolt, ’s 
császár Ő Felsége és a’ többi fenséges vendégek az 
erkélyről nézték a’ vigalmat. Este felé császár 0  
Feisége, a’ cs. famíliával, Kolowrat gr. statusmi- 
nistertől kísértetve , visszatért íschlbe. Ferencz 
Károly és Lajos főhgek Ebenseeben m aradtak, más 
nap zerge-vadászatra menendők.

NAGYBIM TANNIA.
Egy választási ügyvivő, Lewesben egy válasz

tót 15 It stgel. megvesztegetvén, 500 ft. stgre ítél
te te tt, e’ kívül még választási jogát is elveszti, és 
községi hivatalt sem v iselhet. — Aug. 6kán halálo- 
zott-meg St. Albans hgné, ki egy postamesterből 
lett színház-igazgatónak lánya, ’s darab ideig szí
nésznő levőn, házassága egykor sok beszédre adott 
alkalmat.

A’ Globe szerint aug. Okén 305 reformer és 
208 tory követ volt elválasztva; más számítás sze
rint pedig 294 reform er, 281 tory. Nort-Wiltshi- 
reben sir. Fr. Burdett választatott-el, Long refor
merrel; keleti Cumberlandban sir J. Graham kima
rad t, mit a’ Times az új szegénységi törvény pár
tolásának tulajdonít. Északi Derbyshire G. Caven
dish és W. Ev ans reformereket választótta-el. Wa- 
terfordban is a’ reformerek győztek, és így a’ hír, 
bogy Waterford 1. a’ sheriffet a’ választási paran
csai együtt elsikkasztotta v olna , csak tréfa volt. 
Az ifjú Ruthven heves levele 0 ’ Connell ellen nagy 
benyomást tőnK ildareban, ’s itt nem a’ legjobban 
állnak dolgai. Corkban is vérengző jelenetek ’s ve
rekedések történtek a’ jeleltek kinevezésekor. Egy 
dublini hírlap panaszolja, hogy az egyetemi követ 
választásakor igen illetlenül viselte magát a’ tanu
lóság , Mulgrave lordot ’s Ő Felsége ministereit 
nyilván, az egyetemi fők hallattára, kicsúfolta, 
kik tetszésökkel még élesztgették e’ törvényszerű

mutatkozásokat. Nort-Wiltsen kívül még nyngöti 
Surreyben, északi Northamptonban és Hunting- 
donshírében is egy-egy szózatot v esztettek a’ refor
merek. A’ tory sajtó szinte tombol örömében. A’ 
Standard egyenesen Melbourne 1. visszalépését vár
ja , k i ,  e’ hírlap szerint, így nyilatkozott volna: 
„Nem akarok pártomnak kárt tenni azzal, hogy 
a’ hivatalt, mellyre általa emeltetem, éppen vá
lasztás alatt hagyjam-el; de arra semmise fog en
gem bírni, hogy a’ korm ányt, az angol nép ki
mondott véleményének ellenére „ csak egy kétes, 
s nagy részint ö ’ Connell szerzetté többség segedel

mével vezessem. Múlt parlamentben egészen más 
volt helyzetem; az utolsó alsó házat nem é n , ha
nem sir R. Peel hívta-össze. Ez emelt engem kor
mányra britt és irlandi tetemes többséggel, ’s illy 
körn} öletek között nem vala jogom e’ többség 
összeáilását aggodalmasan vizsgálni. De most a* britt 
képviselők többségének daczára, ’s csupán 0 ’ Con
nell által küldendő irlandi tagok többségének sege
delmével vinni a’ kormányt annyi volna, mint a' 
britt birodalmat a’ veszélyes irlandi párt alá vetni, 
mellytől mindig zaklattatám, ’s az alája vettetést 
többé nem szenvedem. Azért is elbocsáttatásomat 
be fogom adni.“  A’ ministeri lapok semmit sem vá
laszolnak e’ czikkelyre, melly egyébiránt a’ M. Chro- 
niclének feljebb (í. 16 sz.) közlött nyilatkozásával el
lenkezik. A’ TrueSun azonban illy észrevételeket te
szel! : E’ nyilatkozás (t. i. a’ M. Chronicleé) a’ mi- 
nisterek mostani állásáról és jövendő politikájáról 
oily hamis és szemtelen , hogy ha elébb jelen-jneg s 
hiteire talál, a’ választásokra igen káros befolyása 
lett volna. E’ czikkely a’ kormánynak, csekély 
többségét a’ rendszabályok mérséklése által java
solja nevelni. Ha Melbourne 1. és társai e’ sugallat
ra hallgatnak, úgy sorsuk nem sokára el leszen 
döntve. — ííum e úr aug. 7kén a’ middlesexi válasz
tási szavazat kihirdetésekor megbukásác a’ mi
nist ereknek a’ toryk eránti csúszó-mászó viseleté
nek tulajdonítá.

Carlisle gr. Morpeth 1. attya, igen b e te g ,’s a’ 
lord nem sokára a’ felső házba fog lépni. — A’ ki
rályné Munster grófot, IY. Vilmos természeti fiját, 
megerősítette W indsor-vár felügyelőségében. — 
Chesney ezredes, az eufratesi vállalat igazgatója , 
visszaérkezett Angliába. —  A’ spanyol kormány 
eltörlötte az 1830 juh 13kán költ k. rendeletet, 
melly által a’-Gibraltárból jövő angol hajókra k i
vételi vám rovatott; egyszersmind azt is meg en
gedte , hogy az angol kőszén, britt hajók számára, 
vám nélkül vitethessék Barcelonába, Alicanteba, 
Cadixba és Corunába. — Midőn Wetheral ezredes 
közelebb Ports-mouthban az angol segédsereg hátra
lévő zsoldját akarta volna kifizetni, a’ katonaság
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egy része felzendült, *s a' spanyol ügyvivő, ki a' 
pénzt oda v itte , azonnal visszatért a’ városba, ’s 
2300 katona íizetetlen maradt. —  Új déli Wales 
és Yan-Diemensland gyarmatok főkormányzójává 
sir G. Gipps neveztetett. — Nottinghamban T. 
Greensmith, ki szegénységtől ’s ezzel járó gyalá
zattól féltében négy gyermekét meggyilkolta, akasz-} 
tó-fára ítéltetett, Yorkban pedig az esküttek W. 
Marshallt, ki egy íiját és lányát hasonló okból öl- 
te-m eg, mint őrjültet, nem találták vétkesnek. 
Greensmith is hihetőleg őrjültek házába fog zá
ratni.

Aug. lOkén az elválasztott reformer követek 
száma 307, a’ toryké 299 volt. O’ Connell ang. 
7kén köszonte-meg Dublinban maga és Hutton úr 
el választatását, élénk beszéddel, melly a’ király
néért hármas hurrahval kezdődött ’s végződött. 
Kildare grófság választó]i meghatározták Ruthvcn 
úr el választatásának ellenzését, mivel ő renegát, az 
orangisták zsoldos ügyvivője , ’s a’ haza atíyát (0 ’ 
Connellt) hazugnak, zsarnoknak és gyilkosnak 
merte kiáltani. Hinne úr Kilkennyben csakugyan 
clválasztatott. — A’ Courier és >1. Chronicle költött 
mesének vallják a’ Standard azon állítását, hogy 
Melbourne I. hivatalából kilépni szándékoznék. — 
A’ Wörtern be rgi király Teck gr. név alatt aug. 9- 
kén Londonba érkezett; Pozzo di Borgo gr. pedig 
Parisba utazott, honnan valamelly németországi 
fürdőbe fog menni. — Paisley városban, Skóczia 
Renfrew nevű grófságában I í  ezer takács hever 
munkátlan. E ’ szúkölködők választványát Melbour
ne I. aug. 9kén igen nyájasan fogadta; a’ királyné 
200, az első minister 100 ft. stget adott gyámoií- 
tásukra. — Canadai jul. 13kaig terjedő hírlapok 
szerint Montrealban egy igen népes conservativ 
gyűlés nyomós határozatokat tőn a" parlament utol
só ülésekor elfogadott rendszabályok gyámolítá- 
sára.

Királyné Ő Felsége aug. lík é n  este Bucking- 
ham-palotában megvendégelte wíirtembergi király 
Ő Felségét. Többek között jelen valának Sussex 
hg. Sofia hgasszony, Wellington hg., Sutherland 
hg. és hgné, Melbourne, Palmerston, Glenclg, és 
Spring-Rice ministerek. Aug. 12kén Palmerston 
lordot látogatía-meg a’ király^ a’ külső ministeri- 
timban. A’ M. Post szerint Ő Felsége meghiva- 
tik a’ September lOkén kezdendő cheshirei lóver- 
senyre.

Esterházy herczeg cs. kir. ausztriai követ, 
Doverből aug. 12kén ágyúdörgés között hajózott- 
el Calaisba.— Nemours hg. aug. 12ke reggelén 
Brightonba érkezett az ottani lóversenyre, melly 
most igen rosszul ütött-ki.

FR A N C ZIA O R SZÁ G .
A’ kamara eloszlatása eránti rende’e t, min- 

némelly lapok írják , Eu várában már készen v< i ‘t 
’s a’ választások sept. 1 —10 napjaira vannak ki, 
tűzve. A’ ministerium, a’ Temps szerint, az új 
kamarát nem a’ septemberi törvények szellemében 
kívánná választatni. — Orleans hg. ’s hgné utazá
sa nem kevés költséget okozott a’ községeknek v 
de ő k. magasságuk is Louvres, Elbeuf, Rouen, 
LIavre, Dieppe ’s több városokban jótékony ezéio! - 
ra ’s sziiköiködők gyámoiítására, közel 15 ezer 
francot osztottak-ki. — A’ király az amnestiát köze
lebb Moreau és Bernouilly vendéei lakosokra is ki
terjesztette, kik 1832ben makaccságbói halálra 
Ítéltettek. — Spanyolországban az algíri seregnél 
szolgált nehány tisztek, rangjok meghagyása mel
lett, franczia ezredek között osztattak-el. — No;- 
mandiában minap két község protestáns hitvallásra 
té rt-á t, ’s Siouville nevű helység is e’ példát készül 
követni. — Louis de Tremoille hg. az aacheni för- 
dőben meghalálozott, ’s benne kialszik a’ jeles fa- 
milia, melly a’ monarchiával egyidejű , a’ fran
czia ’s más dynastiákkal és Europ'a legkitűnőbb há
zán al rokonságban állott.

A’ k. família St. Gondba csak aug. 21kén vá- 
ratik-vissza Euből, hol igen jól mulatja magát. A’ 
király nagy nemű házi gazdát m utat, rendesen CO 
személy ül a’ k. asztalnál. Orleans hg. ’s hgné min
den alkalomkor bizonyítják a’ nemzetnek, hogy 
a’ kiházasításukra adott tetemes summát a’ thrón 
fényének és ipar érdekeinek gyarapítására fordít
ják. Orleans hgné 3000 francnyi elefántcsont árút 
vásárlóit, a’ körülte lévő személyek között kiosz- 
tandót. Dupont Delporte főispányt, a’ partoknál 
volt hajózás emlékezetére, egy csinos elefánt-csont 
hajócskával, Lamarre generált Napóleon mellképé
vel ajándékozta-meg.

Marseille aug. 7dikén. Tegnap itt 15 cholera- 
eset jött-elő , ’s ma még többtől félhetni. A’ kiköl
tözés már elkezdődött. A’ hőség kiállhatlan.

A’ párisi érsek 9 napi köny örgést rendelt az
ért , hogy az ég Romát és a’ Krisztus helytartóját ez 
idén is óvja-meg a’ cholerától.

A’király Euben leginkább arczképtárával fog
lalatoskodott, megrendeléseket tőn a’ hézagok ki
pótlására, ’s nehány képet a’ palais - ro} álból oda 
vitetett. A’ hajdani Eu grófok sírboltját is kijaví
totta. Nemours hg. Rumigny generállal ‘s többek
kel kirándulást tőn Angliába. A’ királyné aug. 1C- 
káu visszaváraték Parisba, mert jelen akar lenni a’ 
jutalom-osztáskor azon collegiumban, hol fijai, 
Aumale és Montpensier hgek, tanulásukat folytal- 
iák; egy része a’ k. famíliának egyenesen Compi- 
égnebe menend.
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Univers religieux czimti időszaki irat szerint 

Francziaországban visszaállítatott a’ Benedek-rem  
dii szerzet, ’s Solesm es klastroma pápai bulla által 
abbasságra emeltetvén, főjévé Gueranger nevezte
te tt, ’s jul. 30kán Romában be is iktatott.

A’ compiégnei főtiszti kar tisztjei már paran
csot kaptak az elutazás iránt. — A ’ Moniteur írja , 
hogy marseiilei lapok nem em lítik , hogy e’ város
ban choíera-esetek jöttek volna elő, mi e’ szerint 
csupa költemény leend. — Az 1836ki összeírot- 
takbúl 310,572 újoncz állítatott-ki a’ hadsereghez, 
a’ tartalék-sereghez pedig 198 ezer. — Az újra fel
állítandó idegen sereg összeszerkesztése Renaud ka
pitányra bízatott. — Algírban jul. Síkén hír szár
nyalt, hogy béke köttetett a’ constantinei beyvel, 
ki magát franczia alattvalónak ismeri, évenként 
adót fizet, Constantine falain mindegyik évben két
szer tüzetik-ki a’ franczia zászló, ’s Francziaország 
darab földet nyer e’ tartományból. Dacouedic brigg 
Toulonból aug. l lk é n  Lissabonba indult, hihetőleg 
kormányi levelekkel. —  A’ civilliste felügyelője a’ 
király meghagyásából St. Germain 1’ Auxerrois egy
házának egy szép és gazdag ékességet ajándékozott. 

A M E R I K A .
A ’ T im esnekB uenos-ayrésből máj. 2 2 k én k ö lt  

tudósításai szerin t, a’ külső ügyek  m in istere , San- 
tacruz generálnak, a’ peru-boliviai szövetséges sta
tus főjének Buenos-ayres eránti v ise le térő l, ’s ál
tala e ’ statuson ejtett sérelm ekről jelentést bocsáta 
k ö z r e , egy  nyilatkozással e g y ü tt , m iként Santacruz- 
nak háború ü zen tetik , ’s vele  addig béke nem  
k ö tte tik , m ig Perut oda nem  h a g y ja , ’s az argen- 
tin i status az ő dölyfös ezélzatai ellen b iztosítva  
nem  leend.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápolyban aug. 4kén, napszáiat után egy órá

val , igen szép északi fény vala látható, melly jó 
félóráig tartott. — Aug. 3ka éjjelén a’ Nápolyban 
’s vidékén fekvő ezredek között egy, kormány 
elleni összeesküvés fedeztetett-fel, minek követke
zésében sok altiszt, többnyire Siciliából való, elfo
gatott, k ik , nem tudni honnan, bőven kaptak 
pénzt. A’ cholera szűnik, de az Ínség határtalan, 
mit csak az elzárási rendszernek tulajdoníthatni. — 
St. Remói aug. 4ki levél szerint Genua partjain ré
mítőbb dulást teszen a’ cholera, mint a’ pestis, 
annyira hogy a’ rendőrség a’ róla beszélést is meg
tiltotta.

O R O S Z R O S Z Á G .
A’ thrónörökös nagyhg. ki junius végén még 

Asia ptisztájin volt, juh  23kán Kalugába érkezett, 
’s megjelent a’ tiszteleté*«? adott fényes bálban; jul. 
24kén a’ papság, tisztviselők, nemesség és keres- 
kedóség udvarlásának elfogadása után, megszem

lélte a’ köz ’s katonai intézeteket; jul. 2okén foly- 
tatá útját Smolensk felé, ’s Wjasmának az 1812- 
ki hadi esetekről nevezetes vidékét, más nap a’ 
Ljubin melletti csatamezőt tekinté körűi. Smolensk- 
ben jul. 27két szinte köz intézetek és a’ váro3 véd- 
bástyájinak szemlélésére fordította, mellyek ellen 
a’ francziák fő megtámadásai intézteitek. Jul. 2S- 
kán Krasznijba rándu lt-k i, meglátni az 1812ki 
hadi álláspontokat. Smolenskben mulatósa alatt es
ténként pompásan kivilágitatott a’ város. 

PO R TU G A LL1A .
Lissabonban jul. 26kán hírlelék, hogy a’ char

ta Elvasban kikiáltatott, de mivel a’ seregcsapa
tok nem mindnyájan nyilatkoztak mellette, a’ zen- 
dülők Gra^a várba vonultak. Angol hírlapok sze
rint Lissabonba jul. 20kán üzente volna El vas kor
mányzója, hogy ott semmi lázadás nem történt.

A’ M. Chronicle lissaboni levelezője jul. 28- 
kán ír ja , hogy a’ charta melletti mozgás korán sem 
nyomatott-el, sőt naponként tovább te rjed ; de a’ 
despota bánásu ministerek elzárván a’ tudósítások 
ú tja it, tudatlanságban ta rtják , sőt az esetek folya
mára nézve megcsalják a’ közönséget. Ila  a’ zen
dülés egészen elnyomaték, mi szükség volna még
is fentartani az alkotvány elleni rendszabályokat, 
mellyrek feltűnő összeütközésben vannak azok túlsá
gos szabadelinü nézeteikkel, kik által elővétettek. 
D. Pedro chartája ugyan nem eléggé szabadelmü 
olly férfiaknak, kik a’ habeas-corpus-törvényt el
lenséges mozgásnak puszta hírére is felfüggesztik, 
’s a’ köz hírlapokat, két nyom oru, hazug lapon 
kívül, elnyomják. És ezek aztán, a’ szabadság ba
rátai , kik annyi sympathiára találnak a’ franczia 
republicanusoknál, és a’ mi sajtónknak egy kis tu
datlan részénél is , melly Anglia demokratái érzel
meit akarná előképezni. Valyon a’ franczia sajtó
nak egy érdemes hírlapja mit akar azzal, hogy 
egyik hírlapunkból átveszi lissaboni követünk vi
seletinek rút elferdítéseit ? A’ Journal des Débats 
maga sem hiszi a z t, a’ mit elterjeszteni segít, hogy 
t. i. Howard de Walden I. a’ pártvitákban részt 
venne. Az angol köv<-t csak azért támadtatik-meg, 
hogy a’ figyelem Bois le Comte viseletétől elvonas- 
sék, mi talán legjobb sőt egy etlen eszköze a' vé- 
delmezésnek. — Jul. 27kén. Castello Branco, alsó 
Beira fővárosa, mégis a’ chartisták kezében v an , 
és seregcsapatok nem is küldetnek ellenük. Santa- 
rem miatt is igen fél a’ kormány. Santarem erős 
vár, de kérdés, bizhatni-ea’ benne lévő seregcsapa
tokhoz. A’ Diario do Governo jul. 2ókén jelenté , 
hogy a’ Santarem melletti telegraph a’ chartisták 
kezében v a n , ’s a’ charta Torres Novasban is , San- 
taremhez közel, kikiáltatott. Dias d’ Oliveira úr 
a’ cortesben moudá, hogy e’ két helyen csak 128
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gyalog és 60 lovas katona zendiilt-fel, miből a1 
kormány orgánumai gyózedelmet kürtöltek-ki. E*' 
mozgás talán elnyomathatnék, de a’ rendes sere
gekre támaszkodni igen kétes, a’ nemzeti őrség 
pedig nehezen viselné a’ polgárháború te rheit, ki
vált ha honától távolabb küldetnek, azt tudva, hogy 
nem a’ miguelisták, hanem éppen azon seregcsapa
tok ellen kell harezoinia , mellyekkel együtt vitt a1 
királynéért ’s chartáért. Múlt éjjel a1 még itt volt 
rendes seregcsapatok is eltávoztak, nem tudni ho
va. A’ főváros védvonalain mérnökök s munkások 
dolgoznak; mindazáltal csatára nem fog kerülni a’ 
dolog, akár elnyomassék a’ mozgás, akár sem , 
melly ha az egész országban elterjed, úgy a’ nép 
kéntelen leend összebékülni, ’s csendesen intézte- 
tik-el minden. Örülni fognak a’ ministerek a’ club 
dictaturájától megszabadultokon, s végül majd egy 
erős kormány áHítatik-clő, melly nélkül az ország 
mostani rongált állapotján nem segíthetni. — Jul. 
28kán. Ma reggel hírlelik, hogy a’ charta Abran- 
tesben is kikiáltatolt, Santerembe pedig erősíté
sül olly seregcsapatokat ké jnek , mellyekhez bízni 
lehessen; a’ pattantyúsok onnan meg akartak szök
n i, a’ város kapuji zárvák ; sőt Lucotte ezredes, 
a’ mérnökök fője, már barricadák hányásáról is 
gondolkozott. Lissabon csendes, talán nem is fog 
mozgolódni, hanem az országban történendő vál
tozást csendesen fogadandja-el. Oportói tudósítások 
szerint Setubal báró a’ charta mellé nyilatkozni ké
szült. Oportóban erős a’ chartista párt, de nem 
eléggé elszánt. Sa visconde Vaanába ment a’ valcn- 
£ai országúton; Oportóban igen rosszul fogadtatott.

A’ M. Chronicle fel jebb az angol sajtónak egy 
részére utalván, érté a’ True Sunnak egy czikke- 
lyét, melly Howard de Walden lordot azzal vá
dolja , hogy ha e’ mostani katonai zendülést egye
nesen nem élesztette is , de viseleté Portugálban 
mindig oda m utatott, hogy kormánya D. Pedro 
chartájának visszaállítását kívánná; és így az an
gol kormán}’ részéről legokosabb volna e követet, 
ki az udvari párthoz ragaszkodván, ’s az alkot- 
ványt ellenezvén, szabadelmü portugáli ministerium 
bizodalmát sohase n) erheti-meg, visszahívni. Pal
merston lord szemére rósz szándékú terveket lob
bant, állítván, hogy az ő szövevényei miatt van a’ 
félsziget háborúban; a’ mostani revolutio azért tá
madt , mert a’ hadsereg idegen arannyal veszteget- 
tetett-m eg, ’s Lissabonban a’ bőszült nép ismét ha
lált kiabál az angolokra.

Angol lapok lissaboni jul. 3lk i tudósításaik sze
rint a’ charta melletti felkelés szerencsés előlépése- 
ket teszen. A’ M. Post levelezője írja, hogy Gastel
lo Branco felköltjei Abrantes. városát elfoglalták ; 
San taréin elpártolását, és a’ chartának némeily tar

tományi fővárosokban történt kikiáltását is hirlelik. 
Saldanha marquis Lissabont fenyegeti, mellynek 
hadvonalai védelmi állapotba tétettek. Pereira és 
d’ Oliveira uu. beadták lemondásukat, mivel tár
saik a’ chartát kikiáltatni nem engedték. A’ cortes 
elhatározá választvány által értesíteni a’ királynét 
arró l, hogy a’ múlt évi septemberi revolutiót min
den esetre gyámolítja: a’ választványt nem akarta 
bebocsátani a’ királyné, de Diaz d’ Oliveira úr 
sürgette a’ bebocsátatást, ’s igen hevesen viselte 
magát. A’ zendülőknek már a’ kapuk előtt állását 
lnrlelték, dobot vertek , ’s az őrök megkettőztettek.

Lissabon jul. 26kán. A’ ministerek gyűlést 
tartottak a’ fenbuzgó követekkel, kik új ministe- 
rumot kivánnának, Passos és Sa da Bandeira alatt 
felállítani, mert a’ mostanit igen gyöngének tart
ják ; ügyöket csak vérrel vélik megmenthetni, ’s 
némellyek az nyilatkoztaták , hogy ha a ’ kormány 
vagy húsz chamorrót agyon nem lövet, közönsé
ges vérontás fog történni a’ városban. De ki ezen 
embereket ismeri, tudja, hogy mindez üres fecse
gés. A’ hadi biztosság közre bocsátá számadásait 
1836 jul. Itől 1837 jun. 30kaig, melly szerint a’ 
kiadás 1251 conto; de ennyi a’ hadseregre, melly 
12 ezer embernél ’s 2000 lónál nem több, nehe
zen keltetett, ’s illy számadás mellett a’ katonák 
elsoványodnak, a’ biztosok pedig meghíznak. A’ 
Periodico dós Pobres szerkesztője elfogatott, Cin- 
trába is seregcsapat küldetett Saidanha elfogására, 
ki a’ revolutiót vezérli, noha még semmit sem cse
lekedett. Ezen elfogatások hihetőleg a’ fenbuzgók 
gyűlésében határoztattak-el, valamint az is, hogy 
Lissabon hadvonalai, bástyáji megerősítessenek, 
és nemzeti őrökkel rakassanak-meg. Különös vál
tozása a’ dolgoknak! Ma négy éve adatott először 
parancs Lissabon megerősítése iránt D. Miguel meg
támadása ellen, ’s ifjú, vén, gazdag és szegény 
önként sietett a’ munkára,’s maga D. Pedro ment
elő példával a’ sáncz-ásásban. Most azok ellen akar
ják magokat besánczolni, kik e’ sánezokat ásták, 
’s bennök véröket ontották Lissabon megtartá
sáért.

A’ Times lissaboni levelezőjének jul. 3 lk i tu
dósítása szerint a’ ministerek jul. 28kán beadták 
lemondásukat, de csak Diaz d’ Oliveira minister! 
elnöké, és a’ belső ministeréfogadtatott-el. Joaod’ 
Oliveira úr pénzügyi, Bobeda  ̂isconde hadi ’s ten
geri m inister, még maradtak. Belső ministernek 
Julio da Silva Sanches, külsőnek Garret úr van 
kijelelve. Bomfim báró, a’ déli részeken levő se
regcsapatok parancsnoka ellen gyanú van, hopy 
a’ carlistákkal ta rt, ’s elfogatási iránt parancs ada
tott - ki. Santaremi telegraphi üzenet szerint a’ lá
zadók elszélcdtek.
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Lissaboni levelek szerint a* lebetegedéshez kö- 

zjlgető királynét a‘ közelebbi esetek, nevezetesen 
pe;iig a1 ministerek lemondásának benyújtása, an
nyira, elbágyasztották, bogy 12 orvos hívatott hoz
zá tanácskozásra. Ha 0  Felsége még rosszabbu 
lenne, az esetre regensség felállításáról van szó 

G Ö R Ö G  ORSZÁG.
Athénéi jul. 19ki tudósítások szerint Porosban 

egészen.megszűnt a’ pestis, mcllynek Dr. Rothlauf 
ii áldozatjává Ion. Pisa báró 's generál-őrnagy juh 
17kén teinettetett-eh E’ derék léi fi Nápolyban szü
letett 1772ben, 15ik évében Parisban katonává lett 
's Napoleon alatt sok csatában vitézül harczolt. A' 
jénai ütközet után, sebekkel rakva, Nápolyba vo 
miit, de politikai ügyekbe avatkozása miatt kénte- 
Ln volt Spanyolországba menni, hol 1822bcn el
fogatott; esztendő múlva kiszökvén fogságából, 
Anglián keresztül 1825ben Görögországba vette 
magát, hol számos csatában, különösen pedig az 
Akropolis ostromakor , kitüntette magát. Kapodis- 
trias őt generállá s Rumelia hadi biztosává, Otto 
k'rály pedig, rangjának meghagy'ásával, Athene 
parancsnokává nevezte.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Bayonne aug. 3kán. Ha Guerguc és Zariate- 

guh al eg) esülhet D. Carlos, úgy nemigen fogvisz- 
szatérésről gondolkozni, ’s a’ christino generálok 
ót, mint eddig, csak kísérgetni fogják. Valencia 
sánczain négy b szögezett ágyút találtak, miért 
nehány pattantyús tiszt befogatott. Cabrera egy pil
lanatra sem távozik D. Carlostól.

Madrid aug. Íjén. A’ ministerium mindig mé
lyebben bonyolódik a’ szövevényekbe, mell} ékkel 
a' köz boszankodást kikerülhetni \ éli. Luchana 
gr. mint mérséklett gondolkozást! férfi, rég gyanús 
volt előtte, ’s őt a’ hadseregtől, melly kezében 
veszélyes eszközzé válhata, cl kelle mozdítania. 
Almodovar tehát beadta lemondását, V a’ legens- 
né jul. 29kén Luchana grófot nevezte hadmiisiller
ré, bizonyos ideig még a’ főparancsnokságot is ná- 
li  hagyván. De nagyon kétes, hajlandó leeml-e 
Luchana gr. Mendizaballal és Ferrer barátaiv al egy 
pádon ülni, ki egykor a’ cortesben fejét kérte Es- 
parterónak, azért hogy ő nehány chapelgorrit egy
házrablásért agyon lövetett. Most D. Pedro Chalon 
altitoknok igazgatja a’ hadministerimnot. Luchana 
előtt intő példákként állanak Valdes és Rodil gene
rálok , kik egyszerre hadministerséget és főparancs
nokságot viseltek, ’s gyalázatos véget értek. Teg
napelőtt este a’ regensné szemlét akart tartani az 
őrsereg és nemzeti őrség felett. Délutáni 5 órakor,

a’ legnagyobb hőségben, 12 ezer katona áíloit-ki 
a’ Pradón; 0  Felsége 8 órakor sem jelenvén-meg, 
békétlenség jelei mutatkoztak, mire a' segédek vé
gig lovagolván a’ sorok előtt, a’ kapitányok által 
hivatalosan hirdettetek a’ hírt, miként a1 praeten- 
dens Cantaviejánál tetemesen megv eretett. Ezután 
a’ regensné is megjelent lány ah al, a’ megcsalt nem
zeti őrség öl ömében újongatott, ’s csak szemle után, 
10 óra felé, tudta-meg megcsalatását. Ma reggel 
azzal mentegetőzött a’ Gaccta, hogy ama győzede- 
lem hírét egy posta-kocsis Saragossában hallotta. 
Ugyané’ postakocsis hozá a* kormánynak a’ tudó
sítást, hogy a’ praetendens egész seregév el Calata- 
yud vidékén van, ’s a’ királyné seregei eleség hi- 
jánya miatt nem mozdulhatnak. ígaz-e ez vág) sem, 
nem tudhatni, mert az ellenkező hírek zavarából 
kigázolni teljes lehetlenség. A’ minap erre utazott 
portugáli hírnök das Antas bárónak oliy parancsot 
v itt kormán) ától, hogy a1 portugáli határokhoz 
közelebb vonuljon Salamanca tartományba, de a’ 
spanyol kormány ebben nehezen fog megegyezni.

Parisba aug. 1 Ikén illy üzenetek érkeztek: 
Bordeaux, aug. 1 Okén. A’ praetendens Villafrancá
nak vette útját. Jul. 31 kén Espartero és Oraa is c’ 
város felé fordultak. A’ 4000 gyalogból ’s 200 lo
vasból álló castiliai expeditio aug. Íjén Penafieí- 
)en volt, ’s Segovia tartomány felé utazott. Két 
zászlóally a’ burgosi hegyben és Soriában maradt. 
— Bayonne aug. lOkén. Az expeditio Segoviába 
érkezeit; a’ v árnak 2 —300 embern) i őrsége fel
adta magát. (Segovia St. Ilderfonso mellett van, 
Madridtól nem egészen eg)' napi járásra. Villafran
ca Cantav iejától keletre fekszik a’ tengerpart felé.)

** *
KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK. Tyrolban 

Voralberg, mellynek 12 év előtt még egy pár szö
vő székénél, 2 —3 fonó ’s festő intézeténél több 
nem volt, jelenleg 00 ezer orsóval, számtalan szö
vő székekkel V különféle nyomtató intézetekkel, 
derék papiros-gyárra! bír, ’s egy év múlva még 
több illy intézetek fognak létre jőni. Mindezeket 
Golzner, GanehI, Lang, Schindle, Escher, Ken
nedy jeles g) árnokok létesítek.

A’ st. petersburgi kereskedési újság aug. 2kán 
jelenti, hogy az északamerikai statusok és Anglia 
kereskedési krisisemiatt, a’ vas, kender, vászon, 
len és más czikkek kiv itele tetemesen fogyott. A' 
bevitelben kevés a’ különbség, sőt selyem-pamut- 
árúk és champagnei nagyobb mennyiségben vite- 
tett-be.

Kiadja Kultsár A. — Szerkezted Galvácsy. Zöldkertutcza 4 9 8  sz.
Nyomtatja T r a t tn  e r  - K á r o l y i  Urak* útezája 6 1 2  szám alatt.
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Megjelent
’í  Eggenberger József es Heckenast Gusztáv p es ti könyvárusok

nál, \s általuk minden honi könyvkereskedőnél megszerezhető:

Honi  Törvénytudomány.
E ls ő  o s z tá ly :

P olgári m.
Az lS36diki országos végzeménybeli változtatások szerint irta Kunóss Endre , kir. tábU 

h. ügyész» ’s t. n. Vas vármegye táblabirája. Első kötet. Boritéktalan 48 kr.; fűzve 54 kr.*, ke
mény borítékba kötve egy frt ezüst. (3)

Valaki venni óhajtana
lOOO—2 0 0 0  darab 2 —3 esztendős

nemesített anyajuhokat
ha nem nagy finomságuakat is, de jó fajtából, és hogy azokat augustus1 végén vagy septem-- 
her1 elején általvehetné.

Kinek illyen eladó anyabirkái vannak, méltózíassék ez iránt alulirtat értesíteni.
L i e d e m a n n  J .  S. F r i d r i h  , 

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

MSnyv-J ©leütés.
A’ Magyarok1 eredeti lakhelyének nyomo

zására idegen Eger, Ihre, Ugrus, Ungarns s 
t. eff. nevezeteiknek okát tudnunk szükség volt; 
e’ hiány t is igyekezett kielégíteni ezen munká
jával : „De )>eregrinis Magyarorum Nominibus, 
avitarum Sedium indieiis “ Pestini 1837. 8. Ma
jori; hat és 4 ívnyi árra 20 kr. ezüstben.

Fejér G yörgy  m. k. (3)
(ÍJ T Pest vármegyében Adácsi Grerns- 

perger  árendális pusztáján, Kun Szent-Miklós- 
sal határos, vagyon 3000 ürü eladó, é3-hely
ben mindenkor megvehető. (3)

(1) Hirdetés, a 1 nagyméltósagu ma
gyar kir udvari Kamara1 rendeléséből közhírül 
adatik, hogy folyó észt. augustus 31dikén, a’ 
szokott reggeli órákon , az Ó-budai kir. kama
rai praefectoratus’ irószobájában, következő ki
rályi haszonvételek, mell)eknek jelen hasion*. 

M ásodik  /é le s z te n d ő .  1837».

bérlési ideje íoly ó észt. öetobei \égén telik-ki, 
nyilvános árvetés utján, három egjmásután kö
vetkező esztendőrej a1 legtöbbet Ígérőnek ha
szonbérbe fogn k adatni, u. m.

a. ) A1 földesúri vendégfogadó és mészár
szék liék ás- 31 egy ereu a1 hozzá tartozó 26^ hold 
szántófölddel.

b. l A1 földesúri vendégfogadó és mészár
szék F agy M aroson a1 hozzá tartozó földekkel, 
9  ̂ niérős szántófölddel és egy kaszádéval.

c. ) A1 földesúri serfőző és pálinka- égető 
ház Fagy-M aroson  kaszállóval együtt.

d. ) A’ földesúri kőbánya Villám  - hegyen , 
Vissegrád mellett, a1 Duna parton.

e. ) A1 földesúri úgynevezett Mát tony gvü- 
mölcskert a1 lepenzbachi völgyben Yisegrádhoz 
k özel -

f. ) A1 földesúri dézma présház Budaheszen  
a’: hozzá tartozó 9 mérő alá való szántófölddel.

g ) A1 földesúri szárazmalom Tökön, jé 
hozzá tartozó 8  ̂ hold szántó fii Idd ak..
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<V haszonbérlőm kívánok ne terhel fessenek 

V feu t nevezett napon és helyen, a’ szükséges 
bánatpénzzel és más megkívántatokkal ellátva, 
Megjelenni. A’ haszonbérlő«1 feltételeit «főbb is 
meg lehet tekinteni az említett praefectoratu«’ 
ivószobájában. Az árverés1 végével semmi aján
latok többé el nem fogadtatnak. (2 )

(1) Hirdetmény, A1 p e s t i  királyi
fjgyetembez tartozó Földvár mezővárosában, az 
uradalom részéről közhírré tétetik , hogy a1 fo
lyó észt. September 11 kén délelőtt az épület fa
kereskedés jog a1 Duna pártján a1 legtöbbel 
ígérőnek 3 egymásután következő esztendőre, fo
lyó észt. november hónap1 első napjától kezdve 
az uradalmi kanezel(áriában árverés utján haszon
bérbe adatni fog, a1 kibéricni kívánók 12 for* 
p. bánatpénzzel a1 frnt kitett napon és helyen 
megjelenni igyekezzenek. Költ Duna- Földvá
ron , augustus hónap 19kén 1837. (3)

(2) Árverési hirdetmény, poniá-
Kon, néhai Fáy Rudolf ur1 és Vattay Kristina 
asszony' örököseinek házoknál, e' folyó eszten
dei September hónap lOkén , délután 3 órakor 
árvarés fog tartatni, mellyen mintegy 220 , 
nagy részben tenyészésre akalmatos darabból ál
ló juh? yáj, nehány szarvasmarha, mintegy 8 má
ssa gyapjú, takarmány, ’s házi és gazdasági 
szerek a1 legtöbbet ígérőknek, azonnal fizeten
dő készpénzért elfognak adattatni. * (3)

(2) Árverési hirdetmény, t. n.
Heves vgyében Gyöngyöshöz egyfertály órány
ira, Gyöngyös Halásziban, egy több szobákkal, 
és egyéb alkalmatosságokkal ellátott pálinka 
és serfőző ház tágas udvarral, ’s ötvendarab mar
hára való istállóval és szabad főzés és korcs- 
rnálás jussával, —  nemkülönben ugyanazon 
határban lévő ravaszparti korcsma, jó kuttal, 
és állással, a1 hozzá tartózó kerttel és kaszálló- 
val, — szinte szabad borrnési jussal e1 folyó 
észt. September II kén azaz tizenegyedikén dél
előtt 9 órakor helyben Halásziban árverés utján 
a többet ígérőnek három esztendőre árendába 
fognak bocsájfatni, mellyre a1 kibérleni kívánók 
azennsl meghivattatnak, —  Addig is az árendá
sa feltételekről helyben H utkay  J ó zse f  szám- 
tartó urnái, Pesten pedig Bényey László  ügyész 
urnái (rzsibárósutcza 407 sz.) bővebben értekez
hetni — ( 3 ^

(3) Averési Ilirdetmény. Kecske
méten folyó észt. September Ild ik én  tartan

dó árverésen a* helybeli 8 m észárszékek* 
•erbáx hozzá tartozó m alom m al, 50 hold
monostori fö lddel, piacai és vásári jövedel
mek; nem különben a1 városnak külső korcs
mái és vendégfogadói, nevezetesen: a1 mes
terházi, Szent Lőrinczi és monostori vendég- 
fogadók, a1 zöld erdei, eze th a ii, szentkirályi., 
sz ik ra i, ágasegyházi korcsm ák, mindegyik a* 
hozzá tartozó földdel együ tt, e' folyó eszten
dei novem ber Isó napjától kezdve, 6 eszten
dőre haszonbérbe fognak ad a tta tn i, mellyre 
a1 bérieni kívánók illő bánatpénzzel felké
szülve m eghivattatnak , az izraeliták azon
ban ezen baszonbérlésekre nem bocíájtatnak. 
A1 kiadás feltételeit addig is helyben a ’ máso
dik bírói hivatalnál meet adhatni. (3 )

(2) Hirdetmény. A1 nagyméltóság«
királyi magyar udvari Kamara1 rendeléséből köz- 
hirül adatik : hogy szabad kir. bánya Újbánya 
városa saját sörhaza e1 folyó I837dik esztendő 
november lső nepjától kezdve tizen ké t egy
másután következő esztendőre bérbe ki fog adat
ni. Kiknek tehát a1 kibérléshez kedvük lenne, 
az e1 folyó esztendő augustus 31 kén a1 fenneve
zett városban tartandó nyilvános árveréshez 
szükséges bánatpénzzel —  melly 70 pengő fo
rintokra határoztatik — felkészülve, ezennel 
meghivatnak. Költ Budán, augustus 14kén 1837,

__________00

(2) Pakfong-hirdetmény. k' m. 
kir priv. Pakfong ércznilívek’ rakhely .
Bécsben (untere Breuncrstrasse Nro 1133) ajánl
ja a1 fónemességnek, ’s a1 tisztelt közönségnek 
kézmúveit. Pesti vásárok alatt sátora van a’ bé
csi útczában az új piaczon, hol portékáit ige« 
illendően szabott áron ezüst pénzben árulja.

Az igazi pakfong hasonló a’ 12 latos ezüst
höz , a1 hamis ellenben fekt <és cs vereses sárga 
lesz ’s könnyen törik. Különösen íigyelmezni
kell ezen bélyegre: P í l k íÖ í l^ - lY í i l lk ,  mel
ly et rajta világosan láthatni. Egészen újonnan 
találtatnak: fogorvosok számára műszerek, fog
kefék, valamint ruhakefék , zscbbelifésűk; új 
szabadalamas levél mellett árult asztali eszkö
zök, minden figyelemre méltók tartósságukra 
nézve; kávémasinák, mellyekben a1 kávé 5 
perez alatt megfő; fordőmasinák orosz mód sze
rin t , mellyek igen czélirányosak és kivált úton 
nagyon használhatók, készületük igen egysze
rű , ’s a1 legszűkebb helyen alkalmazható, árok
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úfczán báró Brüdern házban; Bndán, a' ftáea 
városban DiscWer György urnái a’ fóutczában.
Állandó megbízott (commissions) 

raktára van:
hol mindenféle rendelményeket elfogadnak, és
az igazi pakfongról jótáilanak, Pesten Jímgh 
Keres ztély polg. úrnál, a' serviták piaczán; Er
délyben, Szebrnben Thiering L; Kanizsán Ro». 
senfeld Jakab; Pozsonyban Szeleczky L uraknál.

0 ,  eltört pakfongnak fontja 2 fr. pp. meg
vetetik. Frank Ferencz

Folyó évi October’ 21-dikén
megmásolhatatlanul végre fog hajtatni

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

m inden nyereség  i késs p é n z b e n
minden nyeréseket kivéve a’ közönséges sorsokkal.

40 for. p. p. kardok a* cs k. tiszti kar’ számá
ra, valamim 4obos- és kapus-pálczák* ‘s forma- 
•rtilia gombok; kardok uraságok számára, fejé
ren és «ncgaranjozva, ’s a’ legújabb Ízlés sze
rint; vadaszkcsek 's más vadászati eszközök, 
asztali gycriyaurtók, mindenféle neműek ’s 
igen olcsók, gyújtó és füstölő masinák, argant 
ás fiiggő lámpák, rajzoló eszközök, mindenféle* 
egyházi készületek, egese asztali service, min
den lehető toillette-tárgyak, játszó, és úti képórák.

Rendelni lehet előre ló és nyeregszerszá
m okat, kengyeleket Pesten Oláh úrnál az úri

Az első főnyertes kapja a’ 847 szám alatti pompás házat 5
mellyért váltságul ajánltatik 200,000 , 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, 

teszen a’ kész pénzbeli váltság - summával együtt
5 0 7 , 5 0 0  for. v. ez. vagy 2 0 3 , 0 0 0  for. pengő pénzben,

A’ veres ingyen-nyerő sorsok, valamint a1 sárga jutalom-sorsok 
külön nyerendnek, kizárva minden közönséges sorsokhali nyerteseket,

1 6 3 , < H N >  forintot v. ez.

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

Hogy azon 507,r»00 forintnyi nyereségek, mellyek e' lotteriában 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 ember, 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 2ő,000 forintot nyerő, ki ezenkívül még DOG sárga jutalom - sorsot kap, mellyek*
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nek legalább 1000 darab aranyat kell nyerniek; *i hogy az e’ szerint 500 sorfával még 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszik.

Egy sorsnak árra 12% for. v. ez.
C oith  Dl. J ia  és társ.

Singerstrasse S94 sz. saját hazában,

Sorsokat vehetni Pesten Liedemann J. S. Fridrik nagykereskedő’ irószo- 
hájában és Liedenianil B. Ferencz rőfös kereskedésében, „ a ’ szép magyarnéhoz.4'

(3) Árverési hirdetmény. A’nagy-
méltóságú királyi magyar udvari Kamara’ ren
deléséből közhírül adatik, hogy szabad kir. De- 
breczen városa alább következő saját haszonvé
telei e’ folyó 1837. esztendő november lső nap
jától kezdve három egymásután következő esz
tendőre berbe kiadandók lesznek, úgymint:
Neve a’ bérbe adandó haszon

vételnek
kikiál
tandó

ára

:ineg*kÍTán. 
Itató bánat— 
1 pénz

. penge pénzben

for. ||for. kr.
Szikgáti cserép-vetés - -  - 8 3 0 8 3 —
Belső koscher bormérés -  - 61 6 6
Fejér ló vendégfogadó - -  - 11 35 2 1 3 5 1 2
Bika vendégfogadó -  - -  - 12*^5 1 2 2 3 0
Látó teleki vendégfagadó -  - 7 6 2 7 6 1 2
Piaczi jövedelem -  - -  - 6 9 3 2 6 9 3 1 2
lső számú bolt -  -  - -  - 84 8 2 4
2dik szánni bolt -  -  - -  - 6 4 6 2 4
3dik számú bolt- - - -  - 6  1 6 6
4dik számú bolt- -  - -  - 6 3 6 IS
ődikTszánm bolt- -  - -  - 57 5 4 2
6dik szánni bolt- -  - -  - 57 5 4 2
Bárányi mészárszék -  - -  - 6 0 6 —
Hatvan utczai mészárszék -  - 1 2 8 12 IS
Péterfia utczai mészárszék -  _ 1 3 3 13 SS
Csapó utczai mészárszék -  - 1 4 0 1 4 —
Czegléd utczai mészárszék -  - 112 14 12
Varga utczai mészárszék -  - 1 15 11 3 0
Várad utczai mészárszék - 7 8 7 18
Mester utczai mészárszék -  - 6 5 6 3 0
Eégányi mészárszék- - -  - 8 3 8 13
Mester utczai kapu előtt lévő

mészárszék -  -  - — — 1 0 3 1 0 18

Neve a’ bérbe adandó haszon
vételnek

kikiáltandóára
raegkiván- tató bánat* pénz

| pengő pénzben.
J for. || for j kr.

Hatvan utczai csapszék- -  - 202 20 12
Mester utczai csapszék -  -  - 280 28 —
Péterfia utczai csapszék -  -  - 301 30 J&
Csapó utczai csapszék -  -  - 14 1 14 6
Novella utczai csapszék -  -  - 162 16 12
Mongó utczai csapszék -  -  - 303 30 IS
Szent Annái csapszék -  -  - 170 17 —
Várad utczai csapszék -  -  - 1 50 1& —
Miklós utczai csapszék -  -  - 201 20 6
Szeles utczai csapszék -  -  - 1071 107 6
Nádas utczai csapszék -  -  - 425 42 30
Külső barom-vásári hátulsó pin-

cze -  - -  - -  - -  - 103 10- 18
Külső vásári deszkás csapszék- 442 44 12
Külső barom-vásári első kőpincze 107 10 42
Küiső v ásári második nádas csap-

szék - - - - - - - 411 4! 6
Szarvas csapszék- -  -  -  - 330 ' 33 —
Nyúlás csapszék - - - - - 4Sffi 48 36
Epres-kerti csapszék -  -  - 535 53 30
Bárány i csapszék - -  -  - 402 40 12
Bégányi csapszék - - -  - 230 23 —

A’ nyilvános árverés folyó ész t . September 
I ld ik  napján a’ városházában a’ szokott reggeli 
órákban fog tartatni, hol is a’ feltételek látha
tó k , meily napra s kóíyavetyére minden, a' 
kinek kedve ’serzsényi engedik, megjelenlietik. 
Költ.Budán, august-js !2kén 1837. (3)

Pénzfolyamul: Becs, au£. 23k,-in: 5 pctes stafuskötelez. 
1ü5t\  ; 3 pctes 77 's ; I82ldiki status köles. 143*; 2J 
pctes bécsvárosi bankóköt. 66^; bankrészvény 1377^.

G a b o n a á r P e s t  ’ s i n  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 .

l ú g .  1837. b ú z a k é t s z e . í ro z s • á r p a  * z a b  1 k u k u r . !k ö l e s  11 A u " .  1837. ! b ú z a  ik é t s z e 1 r o z s  | á rp a 1 * ab k u k u i k S lr s

I f i é n  P é c s 70-t>0 i 6 0 -5 5 | Sü-44 1 30 30 - ! — I7 é n  L o s o n c a 9 0 -8 0  | — 1 5 0 -45  | 3 5 -3 0 1 58--23  | — 1 -
l ö é n  B a i a 5 7 - 4 1 ! 4 0 -3 0 30 1 \  19 40 | 54 1. — 1 9 é a  S z e g e d | 5 0 -4 0  | 35 1 -  1 25 1 25 | 6 0 | * 0

I á é n  P e b r e c z e n 70-50 50-30 1 30 -2  5 | 18-24 30-25 1 - 160—40 1 9 é n  K o m á r o m 1 6 6 -5 0  | 5 4 -35 1 30 | 3 2 -2 7 í *5 -2 4  | — 1 *

k i é n  T I . B e c s k e r e k ! '0 -4 0 30 1 ~ 1 *» 15 | 5S 1 ~ P e s t  a u g . 25«n | 7 7 -5 6  | 5 0 -4 6 r 3 7 -3 3  j 25-*Ó | 18 -16 | 53 í  -
SOr b  M o s o n , a s -b o 4 4 6 -4 0 4 4 - 3 5 { 3ö-? 7 2 8 -2« | 6 3 -50 1 - - *

Duna vízá llás: aii£. 24kén: 7‘ 4" 6'" — 26 kén: V  1' 
0'" — 26kán: 6' 1 1" o'"
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MAGYARORSZAG és ERDELY.
O cs. k. apostoli Felsége b. M ednyánszky 

Alajos királyi tanácsos és udvari referendarius ur
nák a’ n. in. k. udvari Kamara'' alelnökségére lett 
előléptetése1 következtében, a’ főméltóságú m. k.
и. Cánceiiáriánál megürült udvari tanácsosságra ’s 
refcrendariusi hivatalra gróf N á cl as d y Ferenczet, 
a1 nm. m. k. helytartó Tanács’ tanácsosát, méltóz- 
taíott kegyelmesen kinevezni.

A’ nm. m. k. u. Kamara, N ikolássy  Ká- 
rolynak, a’ szomolnoki k. főhivatalbeli írnoknak, 
harmadik irnokságra lett előléptetése után, helyé
be negyedik írnokká Farkas Pált az újbányái
к. helyettes bány^törvényszék’ eddigi Írnokát ne
vezte-ki.

Pest. Maria Dorothea főhgasszony Nádor- 
nénk Ő Fensége Thurn és Taxis grófné ő excjá- 
nak kíséretében folyó aug. 25dikén délelőtti 10 
órakor a’ pesti orthopaedi gyógyintézetet látogatá
sával szerencséltetni méítóztatván, ott az intézet 
igazgatója Dr. Schöpf úr, ennek hitvese és az ösz- 
ves személyzet által a’ legnagyobb tisztelet’ jeleivel 
ünnepélyesen fogadtatott. Miután ő cs. k. fenségé
nek az intézeti személyzetbemutattaték, anyai rész
véttel tudakozódott egyenként mindenik ápolás 
alatti növendék’ sorsa felől, ’s szíves örömét nyil- 
vánítá szorgos megtekintés után az O Fenségének 
bemutatott nehány meggyógyult tagok felett. Ezu
tán méltóztatott ő fensége az intézeti nő-betegek’ 
lakását, az orthopaedi ágyakat és készületeket meg
tekinteni; majd % óráig a’ kertben, szabad ég 
alatt, és a’ téli teremben az orthopaedi test-gyakor
lásoknál legnagyobb meglepetéssel mulatott; vég
re meglátogatá az intézeti erőművész műhelyét és 
orthopaedi eszközök’ gyűjteményét. O Fensége 
minden tárgy és környűlmény felől szorgosan kér
dezősködött ’s mély belátással kívánt mindenről fel- 
\ilágosítást; miután pedig fens, elégültét ’s megle
petését több Ízben, és az egésznek sebes haladását 
legkegyesb szavakkal nyilvánította, *s az intézet’ 
emlékkönyvét fens, névbetűivel megtisztelte volna, 
két órai mulatás után hagyá-el O Fensége e’ magos 
jelenlétével szerencsésített gyógyintézetet.

Folyó hónap’ 27kén délutáni 57a órakor tar- 
Második Félesztendó.

tattak ismét a’ Clair ign ácz  úr’ testgyakorió 
és vívó intézetekéi! férd nevendékek’ nyilvános 
mutatványi Pesten a’ Király utezában az 585 szám 
alatti Puphka házban. Meg előzte ezeket két csi
nos leán> kától ,,a’ testgyakorlatnak a’ nőnemre is 
nagy hasznú befogásáról“ jeles hangejtéssel sza
valt beszéd, melly köz tetszéssel fogadtatott a’ nem 
számos de válogatott úri vendégektől. — Minden
kit bámulásra ragadt a’ többnyire 8— JO éves ne- 
vendékek’ ügyessége, mellyel a’ testnek hajlé
konyságot , erőt ’s az izmoknak rugékonyságot 's 
élénkséget szerző gj akoliatokat végrehajfák. Mi 
e' köz hasznú jeles intézetet a’ szülék’ ’s elöljárók’ 
figyelmébe, mind a’ két nemen lévő gyermekekre 
nézve , újonnan ajánljuk..

Pozsony. F. évi augustus hónap' 20kán, 
mint nemzetünk’ dicső ünnepén, városunkban a’ 
szent ferencziek’ templomában az isteni szolgálat, 
nevezetesen a’ szent miseáldozat’ bémutatása alatt 
gyakoroltatni szokott buzgó éneklések, a’ napon
ként szaporodó magyar híveknek lelkivigaszlalá- 
sukra ismét magyarul kezdettek mondatni, mellnek 
már több évektől, az éneklők’ fogyatkozása miatt, 
római nyelven énekeltettek. — Jegyzésre méltó , 
hogy városunkban csak ezen egy templom az, 
melly ben az említett buzgó szerzetnek ideérkezfe 
óta (1225) mindeddig szakadatlanul magyar nyel
ven szoktak minden ünnep és vasárnapokon katho- 
likus egyházi beszédek tartatni. AIv.

A’ magyar tengermellék’ főbb szabad kikötői
ben, úgymint: Fiume, Bucarri és Portoréban le
folyt július hónapban a" kereskedési mozgás ekké- 
peu mutatkozott: a’ tengeren behozott árúknak’ 
összes értéke tett 168435 fr. pp., a’ kivitteké pe
dig 279379 fr.; miután, a’behozott árúk’ értékét 
a’ kivittekéből levonván, a’ kereskedési mérleg 
részünkre 110914 ftban volt tettleges, ’s ez min
dennemű fa-, különösen hordódongák’ ’s rongyolC 
kiviteléből származott.

N. Szeben augustus 14. A’ közelebbi éjjel ke
mény égi háború közt leesett fellegszakadás Keresz
ténysziget egy részét  ̂ízzel elborította, a’ kár mit 
okozott igen nagy, ’s a’ bécsi főposta úton való jár- 
hatás kevés ideig meggátoltatott. Ezen zivatar kö-
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vétkezésében ittftn, is a’ fjlyó^fejönti^t,, <Je
nevezetes kiirt n^jip okozott. Siek 
jgg Mihályfáról (Zala végjéből) írják , hogy ott 
julius 19kén éjjel 2 fért. l ik ő r  egy tüzes oszlop 
huzódott-át nagy morajjal és sustorgással az égen 
nyugottról keletnek a’ csab-Rendeki, és Siimegh 
közti hegy felett ’s azontúl nem messze a’ Bakony
ban kettős durranással elpattant. Az egész láthatárt 
olljr világossággal töltötte-el, hogjr olvasni lehetett 
nála. E ’ rendkívüli tünemény alkalmával a’ macs
kákat és kutyákat a’ padlásokon ’s utczákon fut- 
kozni ’s nyávogni látt á k ; durranási egymást érők és 
tompák voltak, hasonlítván a’ Jegerősb ágyúdur- 
ranáshoz; úgy hogy a’ föld is megrázódott; az ab
lakok Sümegen ’s Mihályfán is majd nem leszakad 
va zörögtek; a’ szétpattanásra legott világitni is 
megszűnt. Hasonlított ez azon tüneményhez, mel- 
lyet idei január’ Sdikén ugyan Mihályfán Stayer fe
lé láttak.

Körmendről aug. 25dikéről írják , hogj^ ott a’ 
főméit, hg. Batthj ány Fülöp úr’ nev ezetes kertjé
ben egy mintegj’ 80 évet ért a lo e  a g av e  a m e
r i  c an a  több mint ezer tökéletes bimbóival teljes 
virágzásához közelítő legjren.

A’ „Gazdasági Egyesület“  gyapjuraktárába 
míg. 18tól 24ig Szirmay szül. Szulyovszky Teréz, 
Boronkay Béla, Szirmay Tamás, Nákó Sándor gr., 
Wladár Adóm, Draskóczy Sámuel, ’s Ujházy 
László, Összesen 374,262 font gyapjút szállíttattak; 
mellyből ugyanazon időhatár alatt 92,917 iont 
kelt-el.
föfc A’ Somogybán tartatott lóverseny alkalmával 
a’ 112 aranyot érő serleget gr. Festetics Gejza tu- 
laidon lován négjr vetélkedő ellen njerte-el. 

N A G Y B R IT A N N L A .
s Ruthven elállóit Kildare követségének vadá- 

szásától, ’s az O’ Connell ajánlotta 0 ’ Ferrall és 
Archibold megválasztatott. Hinne úr elválasztatása 
Kilkennyben ellenzés nélkül történt-meg, ’s a’ to- 
ryk e’ miatti mérgüket rágalmakban öntik -k i; a’ 
Dublin Ev. Mail például Kilkenny! kicsapot tak kór
házának nevezi. — Dr. Musgrave, Dr. Greynek 
utódja a’ herefordi püspökségben, cambridgei sza
bó fija, ’s alapos classica míveltséggel bír. — A’ 
Spanyolországból visszajött katonák, mintegy 2700- 
an, Portsmouthban és Portseában, hol zsold jókra vá
rakoznak, igen alkalmatlan vendégek; százanként 
hevernek az utczákon, czivakodnak, verekednék, 
saját tisztjeik élete is veszélyben forog, a’ hajó fi
zető mesterének , ha pénzt viszen a’ hajóra , mindig 
őrizetet kell maga mellé vennie; 15 már fogva ül 
rablás miatt. »

W ürtem bergi k irály  O F elsége aug. l id ik é n  
M andelslohe gróffal és Spitzenberg b áróva l,  a’ kéz

f ő i  kerületekbe uíazjptft, V apg. Wdifcén váratik- 
\issza-

A’ parlamenti választások aug. 14dikén így áh 
lottak: 329 reform er, 306 tory. —  Galway ^pi
rosban , Blake serfőzó, szolgájival beverette a’ sza- 
badelmüek ablakait, miből verekedés kerekedvén, 
Kerwan tisztviselő a’ rendőrséget kiállító, ’s a’ 
nélkül hogy a’ lázadási törvényt felolvasta volna, 
a’ népcsoportra tüzeltetett; kettő tüstént meghalt, 
sok veszélyesen megsebesítetett. A’ halott-néző ju 
ry  szánt szándékos gyilkosnak itélé Kerwant. —-  
Midőn 0 ’ Connell Corkban egyik szabadelvű jelelt- 
rc szavazott volna, ilty tartalmú Írott ellenmondás 
adaték-be: ,,()’ Connell Dániel elvesztette szavaza
ti jo g á t, mert múlt évben alamizsnát fogadott-el 
maga és famíliája részére.“  Ezen nagy volt a’ ka- 
czaj, de az assessor meg nem állhatónak itélé az 
ellenmondást, mert Irlandban még nincs törvény 
a’ szegénység iránt. — A’ John Bull undorodással 
beszéli, hogy Ö’ Connell és Hutton uu. Dublinban 
elválasztatásuk napján a' lordhelytartóhoz hivattak 
ebédre.

Henry Lytton Bulwer ú r , Marylebone visz- 
szalépett követe (testvére a’ novella-irónak) Urqu- 
hart úr helyett a’ konstantinápoli követség titokno- 
kává neveztetett. Az Observer igen sajnálja Pon- 
sonby 1. és Urquhart úr viszálkodását, kiknek együtt- 
munkálásától mind keleten, mint Angliában ked
vező eredmények várattak. —  Azon Dresdábol 
Londonba küldött leveleket, mellyek, hír szerint, 
Lajos Filep elleni összeesküvést foglalónak maguk
ban , miután a’ rendőri hivatalban, az iró nevé
nek elhagyásával, nyilván felolvastattak, a’ külső 
ügjek  statustitoknoka visszaadatáGruan úrnak, k i
hez írva valónak, ’s Naundorffot, ki XYI. Lajos 
fijának adja-ki magát, illető tamiíiai dolgoknál 
egjéb nem sült-ki belőlük.

A’ Globe e’képen számítja az aug. lökéig vég- 
íez ment angol és skót választásokat: angol gróf

ságok 50 reform er, 109 törj ; angol v árosok 190 re
former 151 to iy ; skót grófságok 12 reform er, IS 
to ry ; skót városok 22 reform er, 1 tory; e’ sze
rint az angol és skót képviselőségben 4 szótöbbsé
gük v an a’ törj k n ak ; de az irlandi v álasztások 26 
szótöbbséget adnak a’ reformereknek. A’ Courier 
333 reform ert, 306 toryt számít. Sharman Craw
ford, Dundalknak túlságos radical is követe, most 
egészen elvonta magát a’választási vitától, njilván 
kijelentvén, hogjr O’ Connell befolyása sokkal na- 
gj^obb, mint sem ő valahol elválasztatását remélhet
né. A’ Globe állítása szerint a’ toryk csupán Nor
folk választására 100 ezer ft. stget költöttek.

_ Reschid bey török követ, egyik titoknokával 
és Ó Felsége keleti tolmácsával, körutazást teszen
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Angliában, Wálcsban, Irlandbán és Skócziában. 
Albans ligné Misz Angela Burdeftet, sir Fr. Bur- 
dett 26 évii láncát nevezte egyetemi örökösévé; 
az örökség 1,S00,000 ft. stgre szám íttatik, ’s misz 
Angela Burdett, mint a’ Standard mondja, most 
alkalmasint leggazdagabb nő Európában.-

Bonaparte Napoleon Lajos lig. a’ Globe sze
r in t, Londonból jul. 30kán titkon hajózott-el Rot
terdamba. A'' lig. szabadelmii, nemes és szeretet- 
re  méltó Charaktere, ’s alapos tudományi művelt
sége nagy mértékben megnyerte a’ magasb állású 
személj ek jó akaratját —  A. Fitzclarencc lordnak 
megengedte O Felsége, hogy az elhunyt király ál
tal nek i, mint kamarásnak, kimutatott házat to
vább is lakhassa. — Dr. Eowringot, finn verseze- 
teknek angol nyelvre fordításáért, tiszteletbeli tag
jává nevezte a’ helsingforsi tudós társaság. — Wil
liam Fletcher, Byron lordnak sok évi hű szolgá
ja ,  ki őt mindenütt kisérte, ’s életét is az ő kar
jai között végzé Missolunghiban, most legnagyobb 
szegénységben él Londonban, ’s gyámolítására alá
írás nyittatott.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Pozzo di Borgo gr. Londonból Parisba érke

zett. —  A’ Tem ps, az új Dictionnaire de Conver- 
sationból Mólé grófnak iily életrajzát közli: Mólé 
gr. 57 évű férfi, arczának kinyomása szelíd és ko
m oly, színe bárna, haja fekete ’s már őszbe ve
gyült , - homloka széles és gondolatokkal gazdag, 
növése magas, egyenes és igen gyöngéd. Külseje 
finom világférfit, és nem monarchiái méltóságot 
árul-el. Társalkodását a’ könnyüdség, mély és tisz
ta értelem , és gazdag ismeretek, kellemessé teszik. 
Sok anekdotát tud , ’s azokat históriai hűséggel, 
élénkséggel adja-elő. Örömest beszél a’ császárról, 
’s ha e’ tárgyat ajkaira veszi, melegség és megin
dulás őmlik-el beszédén, mint Talleyrand hgén. 
Mólé úr kitűnő férfi, ’s rangját annál inkább meg
érdemli , mivel arról egészen feledkezni látszik. —» 
A’ franczia kormány New-Fundland zátonyait, a’ 
tőkehalak főtanyáját, Lavaud hajókapitány által 
vizsgáltatja, ’s az óceáni hajózás e’ fontos részének 
térképe közelebb meg fog jelenni.

A’ National, a’ Murat özvegyének nyugpénze 
eránti különböző előadásokat úgy igazít ja-el, hogy 
a’ 100 ezer fr. nyugpénzt holtiglan fogja húzni Li- 
pano grófné, és az nem egyszer ’s utolszor fizet- 
tctik-le n ek i; fijai azonban később csak egy részt 
kapnak belőle. Ez ügyet a’ statustanács rostálta- 
meg ’s határozta-el, de az egyezés még a’ kamarák 
elibe terjesztetik megerősítés végett.

A’ király aug. 19kén váratott-vissza Parisba. 
Nemours hg. aug. 12kén jött-vissza Brightonból. 
Orleans hg. aug. I3kán szemlét tartott a’ seregcsa

patok felett. — A* Moniteur Szerint a’ király "’s k. - 
família aug. 1 őkén indult-él Énből, ’s aug. 16dika 
reggelén St. Cloudba érkezvén Ő Felségük, délben 
megjelentek az oskolai jutalmak kiosztásán. Hét év 
óta, mond a’ Journal des Débats, legelőször moai 
jelenhetett-meg a’ király az egyetem gyűlésében. 
Eu várban meghallván, hogy két fijának jutalom 
itélteték, sietteté elutazását, melly különben még 
a’ hét végéig haladt volna. A’ király véletlen meg
jelenése a’ Sorbonne falai között összegyűlt ifjú
ságot élénk ’s zajos buzgalomra gyulasztá, melly 
még harsányabban mutatkozék, midőn a’ király 
u tán , a’ k irályné, Orleans hg. hgrté , ’s az egész
k. família belépett.

Toulonból aug. 12kéről írja a’ Messager, hogy 
Gallois ellenadmiral, a’ levantei hajóosztály vezé
re , olly parancsot kapo tt, hogy két liniahajóval 
készen legyen az elindulásra, mit nem csupán Ri- 
baudy hajókapitány halálának, ki Levanteban Tri
ton hajót kormányozó, hanem inkább az aegyptusi 
alkirály mozgásairól jö tt hírnek tulajdoníthatnL

Egy hírlap szerint Thiers úr Florenzából 
Schvveizon és déli Francziaországon keresztül a’ 
Pyrenäusokhoz utazand, hol neje fördőt fog has*- 
nálni.

A’ király aug. 9kén, thrónraléptének évnap
ján , Duval Sándor és Bouilly dráma-irókat, ’s Mey
erbeer híres hangmüvészt a’ becsületrend tisztjei
vé nevezte.—  A’ hadminister Toidonban hadi tör
vényszéket állíta - fel Bertrand kapitánynak, egy 
főtiszt eránti engedetlenségeért, megítélésére. — 
Thiers úr aug. 17 ’s 1 Ska közötti éjjel Parisba ér
kezett. —  D. Carlos ügyénekelőhaladása óta hallgat
nak a’ ministe lapok a’ kamara eloszlatásáról. H ír 
szerint, közeleobi ministeri tanácsban bizonytalan 
időre halaszraték - el az eloszlatás.

Aug. I8kán költ k. rendelet szerint a‘ keres
kedés és köz munkák ministeriumát, melly jul. 
31ki rendelet által ideiglen Mólé úrra volt bízva, 
ismét Martin (du Nord) úr vette-át, ki rövid uta
zásából Angliából gazdag tapasztalással tért-vissza 
az angol ipar, utak, ’s kivált a’ vasutak javíthatá- 
sa tárgyában. — A’ Moniteur barátsági, kereske
dési és hajózási egyezést közöl, melly Franezia- 
ország és Bolivia között 1834 dec. 9kén kötte
te tt.— Europe czímű legitimista lap e’ czikkely- 
ért: „Francziaország állása a’ többi hatalmak elle
nében f(i lefoglaltatott.

N É M E T O R S Z Á G .
Mainzban aug. 14kén temérdek népsokaság,

’s több mint 10 ezer idegen, Örvendetes részvéttel 
ünnepié Guttenberg rég óhajtott ünnepét. A’ ven
dégek , megérkeztükkor, muzsikával ’s ágyudör
gésekkel és sok ezereknek örömrivajával fogad-



( *40 )
tattak , mi az elfogadottakra szintúgy mint elfoga
dókra leirliatlan benyomást tőn. Az ünnep intézése 
száz ifjúra volt bízva az ünnepi biztosság főigazga
tása alátt. A’ piacz, mellyen Guttenberg szobra áll, 
’s ez alkalomra egy nagy félkor készíteték, éjjel 
zöldágakkal, virágfüzérekkel ékesí te te tt-fe l; ott 
valának, elmésen rendezve azon v árosok nemzeti 
zászlóji ’s czímerei is, mellyek Guttenberg művé
szetének kifejlesztésében jeles typographiai mívek 
kiadása által feltűntek, illy rendel: Bécs, Olden
burg, London, Buda, Göttinga, m. F rankfurt, 
Brüssel, Paris, W ittenberg, Roma, Bamberg, 
Germersheim , Mainz, Eltville, K öln, Straszburg, 
Basel, L ipcse, Utrecht, Heidelberg, München, 
Praga, Stuttgart, Dessau, Boroszló. Reggeli 8 
órakor a’ városi tanács, a’ Guttenberg ’s ünnepi 
biztosságok elfogadók N ém et-és Francziaország 
városainak küldötteit, kik könyvnyomtatási re
mekművekkel jelentek-meg. A’ városháztól a’ 
könyv nyomtatók, betű-öntők és könyvárusok tes
tületéi, a’ városi hatósággal, törvényszék tagjai
val és sok tudós vendégekkel együtt, a’ főegyház
ba mentek, hol a’ püspök ünneplés istentiszteletet 
ta r to tt ; ennek végével, katonaság rendsorai kö
zött vonult a’ menet Guttenberg piaczára; a’ még 
lepel fedte szobor előtt egy új sajtó állítaték-fel, ’s 
Guttenberg legrégibb nyomtatott miv é is, a’ város 
könyvtárából, bársony párnán oda tétetett-Ie. Ez
zel rnegzendült a’ Tedeum 500 férfi és 650 gyer
mek ajkának hangjain, két egész hangászkar fúvó 
szereinek zcnéjitől kísértetve. Leírhatlan volt e’ 
hang-özönnek hatása , mit a’ közben dörgött ágyu- 
lovések ’s dobrobogások megrázóvá tevének. Majd 
szószékre lépett Dr. Pittscliaft, a’ Gnttenberg-biz- 
tosság elnöke, ’s megható nyelven rajzoló az em
lék történetét, bíráló tekinteteket vetett a’ sajtó 
mostani állására, megemlíté az ügy eíőmozdítójit, 
kiknek nevei jegyző* könyvbe írvák , magasztaló 
Thonvaldsen nemes lelkét, ’s az emléket Mainz 
hatóságának védelmében ajánló. Ekkor a’ lepel ket
té nyílva omlott-le a* pyram isról, a’ szobor egész 
dicsőségében tünt-elő, és zajos éljen kiáltások ’s 
muzsika-zengések harsogtak a’ lev egőben. Nack úr, 
a’ beteges polgármester helyett röv id ’s nyomós be
széddel átvevé az emléket Mainz város nevében. 
Most a’ könyv nyomtatáshoz szükséges eszközök té
tettek mozgásba; rögtön hetük öntettek, kiszedet
tek , elrakattak, kinyom attak, ’s a’ jelenlevők kö
zött elosztattak. Végűi C. M. Weber öröm-ouver- 
ture mesterileg játszatott-el. Vilmos burkus k. hg. 
a' szövetségi vár kormányzója, Károly hesseni hg. 
és Cambridge hg. is részt v ettek ez ünnepélyben.

A’ lipceci újság szerint Szászország rendéinek 
második kamarájában aug. 15kén Dieskau követ az

iránt tőn indítványt, hogy a’ kamara nyilatkoztat- 
ná-ki egyetértését a’ badeni népkamarának Hanno- 
vera ügye eránti határozatával, ’s azon reményét, 
hogy a’kormány a’ szövetségi gyűlésben követe ál
tal ama határozat szerint fog munkálni. Ezen indít
ványt 49 követ pártoló, ’s heves vita kerekedett 
felette. Lindenau minister állító, hogy míg ez ügyet 
magok a’ hannoveriak nem terjesztik a’ szövetségi 
gyűlés elibe, addig egy statusnak sincs joga bele 
avatkozni; de ha ez ügy, mint sérelem, a* szö
vetségi gyűlés elibe jövend, akkor a1 kormány 
nem mulasztja-el követénekolly utasítást aúni,m il- 
Jyet Németország, ’s különösen Hannovera alkot- 
ványi viszonyai kívánnak. A’ kamara mindazáltal 
63 szózattal elfogadta az indítványt. Az első kama
rában is Dr. Crusius hasonló indítványt tőn , mi
ként t. i. iktatnék jegyző könyvbe a’ kívánság, 
hogy a’ kormány szövetségi követe által igyekez
zék Han no Verában az alkotványi elvet fc-iitartatni; 
de ez indítvány vitatása titkos ülésre halasztaték, 
elébb a’ kormány is közölvén róla maga nézeteit.

Guttenberg-ünnepéhez pótlékul még ezeket kö
zöljük : Délutáni 2 órakor a’ pompásan felkészített 
casino-teremben mintegy 300 személy vendégelte- 
tett-meg, ’s Guttenberg árnyékáért, Hessen nagy- 
hgének, a’ német szövetség protectorainak, az 
ausztriai császár, burkus k irá ly , Thonvaldsen ’stb. 
egészségéért áldomások ü rí ttettek. Este a’ színház
ban Dr. GiesebrecUtnek „Guttenberg“  czímu ver- 
sezetét 690 dalnok jelesen zengé-el. Aug. 15ke reg
gelén a’ könyvárusok, könyvnyomtatók , betűön
tők a’ casino-teremben a’ könyvnyomtatás terjesz
tésének ’s tökéletesítésének módjairól tanácskoz
tak , ’s egyezőieg határozók, hogy ezután minden 
ötödik évben János napkor Mainzban gyűlést tart
sanak. Délután nagy népünnepély ’s hajósok ver
senye v olt a’ Rajnán, hol Wilmos burkus k. hg. és 
Károly hesseni hg. is jelen valának, egy a’ kölni 
burkus k. gőzhajózás igazgatósága által e’ végre aján
lott új gőzhajón, ’s a’ jutalmak is ezen osztattak-ki. 
Este fényes bál adatott a’ színházban. Aug. í ödika 
reggelén nagy számmai összegyűltek a’ tudósak, 
könyvárasok és nyom tatók, a’ könyvnyomtatás 
feltalálása százados ünnepének tartása felett tanács- 
kozandók. Pittscliaft ú r, mint elnök, azt javasló: 
tétetnék-ki jutalom egy olly iratra, melly czáfolhat- 
lan történeti okokkal határozza-meg a’ nyomtatás 
feltalálásának idejét, ’s a’ jutalom oda ítélése a’ 
berlini ’s müncheni egyetemekre és a’ göttingai tu
dós társaságra bízatnék; de mivel ezen időszakra 
nézve a’ tudós világ nem ért egyet, az határoz
tatok , hogy e’ kérdés eldöntése a’ literariai pole- 
mikának hagyatván, most csak egy év tüzessék-ki 
az ünnepnek századonként egész Németországban
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leendő tartására. Ennek következésében 1810 jun. 
24ke tiizetett-ki a’ százados ünnep határnapjaid, 
de úgy hogy az bel} hez kötve ne legyen, hanem 
az egész ínívelt világon mindenütt egyszerre tartat
hassák.

Berlinből aug. 12kén írják , hogy egy messze 
elágazott nagy rabló bandának fője* Lőwenthal ne
vű zsidó, végre befogatván, ajánlatot tőn az iránt, 
hogyha büntetése elengedtetnék, zsivány társait, 
az orgazdákkal együtt felfedezendi. Megigértetett 
a’ büntetés elengedése, deolly feltétellel, hogy sem
m it se titkolion-el, ’s az ő utasításai után számos 
-tolvaj társai kézre kerültek; ezek, eddig kémjeik 
által a’ befogatást mindig kitudván kerülni, most 
árulást sejdítettek, 's egyik eltalálván azt, micso
da feltétellel kapott Lőwenthal kegyelm et, bebi- 
zonyítá, hogy Lőwenthal azon lopásokat, mellyek- 
ben rokonai részesültek , eltitkolta. Ezzel az Ígéret 
elenyészett, ’s Lőwenthal húsz évi fogságra Ítélte
tek. /V per folyamatából, meliynekirományai már 
2000 darabra szaporodtak, kisült, hogy még egy 
poscni város polgármestere is az orgazdák közé tar
tozék , ki tíz évi fogságra van kárhoztatva.

Lcuchtenherg Miksa hg. Münchenből aug. 21- 
kén utazott-el Odessába az orosz lovasság ottani 
nagy táborlatára , ’s onnan Konstantinápolba és Gö
rögországba fog menni.

Göttingából aug. ISkán írják , hogy király Ó 
Felsége az egyetem iránt már kegyét nyilvánítá 
az által, hogy annak rectorságát, elődinek példá
ja  szerint elvállalni méltóztatoít.— ÍV. Vilmos ki
rályért juh 28kán tartott az egyetem istentiszte
letet (mint már 13 sz. I. említettük). Ez alkalom
mal Müller udvari tanácsnok jeles latin beszédében 
azon eszmét fejtegető, mellyel a’ rónia iák a v i r  
b o n u s  kifejezéssel kapcsoltak-össze. Életének rö
vid átnézetével clőtűnteíé, miként az elhunyt, cha- 
rakterét korának minden szakaszaiban, ifjúságakor 
tengeri szolgálatban, férfi korában magános és ny il- 
vános viszonyok között, ’s végre a thrónon is, 
valamennyi pártok Ítélete szerint, fentartotta. A’ 
mély esendői hallgatott beszéd egyszerű igazsaga
által megindító vala, ’s éreztető a veszteség nagy- 

> /. sagat.
Drcsdába ang. 12ki levelek érkeztek Laibach- 

ból, mcllyek szerint a kuál}' egészségé már an
nyira javult, hogy gyalog is kisétálhatott ü  Felsé
ge; elutazása aug. 13kára határoztatok, s aug. 
24kén Pillnitzbe fog érkezni.

O R O S Z O R S Z Á G .
A’ hitel-intézetek tanácsa St. Petersburgban 

aug. 4kén tartá évi gyűlését. Cancrin gr. pénzügyi 
minister megnyitó beszédében közölvén valamen
nyi hitel-intézet átnézetét, többek között monda,

hogy meggondolva a’ kereskedés mostani krisisé- 
nek sokakra nézve veszélyes hatását, minek az orosz 
magányos hitelre alig volt valami befolyása, lehet- 
len arról meg nem győződni, hogy az orosz pénz
ügyi ’s kereskedési viszonyok szilárd alapon nyug
szanak. — Constantin nagyhg. ’s nagyadmiral jul. 
25kén két hadi hajóv al Nevalba érkezett, más nap 
pedig visszaevezett Kronstadtba.

O L A S Z O R S Z Á G .
Palermóban, mint aug. lOdikén írják, már 

megszűnt a’ cholera, de a’ sziget belsejében rémi- 
tően dúl, ‘s ott még a’ népzavargások sem csilapod- 
tak-le. Az egészségi tiszthatóság kitiltotta a’ genuai 
hajókat, mivel Genuában nehány cholera-esetjött
elő, a’Nápolyból jövőket pedig bebocsátja, ámbár 
ott sokkal nagyobb mértékben uralkodik a’ nyava
lya. — Nápolynak Vicaria nevű fogházában aug. 
11 ke éjjelén fellázadtak a’foglyok; a’ lázadás ugyan 
tüstént elnyomatok, de 10 a’ legnagyobb bűnösök 
közűi, kik már több ízben voltak halálra Ítélve, 
(a’ mostani király alatt, egy katonán k ívü l, még 
senki se büntettetett halállal) elillantott.

GÖRÖGORSZÁG.
Athene aug. 2kán. Rabaudy űr, a’ Jevantei 

franczia hajósereg parancsnoka juh 20kán temette- 
tett-el Ps)ttaka szigeten, az ausztriai, orosz, gö
rög hajó-tisztek, franczia követség és az Athéné
ben tartózkodó francziák jelenlétében. A’ triesti 
Lloyd János főiig, nevét viselő gőzhajója juh 29- 
kén a’ Pyräusban kötött-ki; rajta volt Kapodistrias 
Ágoston, de ki nem szállott, hanem még az nap 
este folytatta útját Odessa felé; ez egyszerű esetből 
a’ politikusok nagy dolgokat következtetnek. Oste- 
ni Prokesch ú r , ausztriai követ, készületeket te- 
szen János főiig, elfogadására, kiseptemberbenvá- 
ratik ide Odessából. A’ klephtek ismét vakmerő- 
ködnek ; közelebb is egy a’ városon kívül magányo
san fekvő házat támadtak-meg éjjel. Az új egye
temnek két tanítója, nem várhatván a’ tanítás ide
jé t ,  beadta lemondását.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápoli hírek szerint a’ kapudan basa, 

ki minap 14 hajóval evezett a’ közép tengerre, tit
kos utasításokat v itt, Candia előtt felnyitandókat, 
az irán t, hogy Tunisba menjen, ’s intézeteket te
gyen, mellyek a’ portának most és jövendőre, erős 
álláspontot biztosítsanak Afrika partjain. Azt is ír
ják Konstantinápolból, hogy a’ cserkeszekhez kül
dött angol huj tógát ók ott rosszul fogadtattak, ’s 
egy tiszt csak futással menthető-meg életét; minél 
fogva hiszik, hogy az oroszokat nem igen gyűlö
lik a’ cserkeszek , ’s inkább hajlanak hozzájok mint 
más idegen néphez.
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PORTUGALLIA.

Jul. 2Skán nagy mozgásban volt Lissabon nem
zeti őrsége, ’s a’ tengeri zászlóally és pattantyús- 
ság lefegyverzését hirlelék. Esteli 11 órakor dob
szó lármázta-fel az egész várost, de a’ rend nem 
háborítatott-meg. Beszélik , hogy a’ nemzeti őrség 
fenbuzgó tisztjei gyűlést tartván , a’ foglyokat meg
gyilkolni határozák, ’s ez oktalan cselekedet gátlá
sára doboltatotfc-Össze a’ nemzeti őrség, mellynek 
nagyobb része mindazáltal otthon maradt. A’ nép 
e’ zavarok között egykedvüleg viseli m agát, ’s a’ 
revolutio fegyvercsattanás nélkül fog elmúlni. Híre 
szárnyal annak is , hogy a’ zendülők Santaremba 
nyomultak , ’s a’ tengeri zászlóallynak egy része 
oda küldetik. A’ cortes jul. 28ki ülésében biztos
ság neveztetett a’ chartista katona-zendülés okának 
és annak kitudására: idegen befolyásnak mennyire 
lehetett része e’ zendülésben?

Lissaboni aug. 2ki levél szerint Pimentel alez
redes, a’ herczeg segédje, k it egy , ez előtt az ő 
ezredében szolgált katona fogott-el, még is Belem 
tornyában ült, ’s maga a’ királyné sem vala képes 
az ő szabadon bocsátatását kieszközölni. Castro Pe
reira és Diaz d’ Oliveira uu. helyett Manóéi Passos 
és Jiiliűs Sanchos uu. lépnek a’ ministeriumba. A’ 
portugáli seregcsapat Spanyolországból aug. őkén 
vagy 6kán váratott-vissza. E ’ seregcsapat nagyobb 
része a’ chartához ragaszkodik, ’s kétség kívül ez 
fogja a’ dolgot eldönteni. Saldanha marquis 30 lo
vaggal Coimbrának vette ú tjá t, ott Schwalbach ge
nerállal egyesülendő. Lissabonban egy titkos biz
tosság fizeti pénzel a’ chamorrókat. Santaremba, 
telegraphi üzenet szerint, folyvást mennek szöke
vények a’ felzendültektől, ’s panaszkodnak elcsá- 
bítatásukról.

A’ Times Lissabonból aug. 8káról e’ tudósítá
sokat ír ja : Saldanha marquis Castello Branco vidé
kén egyesült Schwalbach (Setubal b.) generállal de 
katonájinak nagyobb része megszökött.. Bomfim b. 
parancsot kapott Saldanha megtámadása iránt. A’ 
kormány jelentése szerint Saldanha Spanyolország 
felé utazik. Sa da Bandeira most is Valen^át ostro
molja. Oportóban még sem kiáltatott-ki a’ charta. 
A’ királyné Iebetegedése aug. 20kán váraték; a’ vá
rosi hatóság három napi kivilágítást rendelt a’ thrón- 
örökos születésének ünnepélyére. —  A’ True Sun 
tudósítása szerint az alkotványiak 2200 embert 
küldöttek Saldanha ellen, ki Castello Branco vidé
kén állott, ’s hihetőleg Spanyolországban keresend 
menedéket, a’ hozzá csatlakozott tisztekkel együtt. 
Egyébiránt a’ két párt között még csata nem tör
tént.

Aug. 2kán, mint az angol Courier levelezője 
írja , a’ királyné annyira felgyógyult gyöngélkedé-

séből, hogy a’ cortes felírását elfogadható, *s arra  
így válaszolt: „Követ urak! Igen méltó az alkot
ván yi corteshez a’ nyilatkozás, mellyet az urak 
ma tevének előttem, ’s én nagy örömmel hallék. 
Én bízom a’ portugáli nemzethez, ’s ennek is bíz
nia kell bennem. Munkáljanak az urak a’ reform 
ügyéért tovább is olly okosan, mint munkálni kez
dettek, és a’ mint a’ nemzet kívánja. Kormányom 
súlyos és nyomós rendszabályai eléggé mutatják az 
uraknak, hogy a’ képviseleti testülettel egyetértés
ben vagyok. Igen hiszem, hogy a’ csend rövid időn 
visszaállítatik. Az urak ki fogják egészíteni alap
egyezésünket. Ezt végrehajtatni ’s tiszteletben tar
ta tn i, az én kötelességem, ’s nincs erő, melly a’ 
királynénak ’s nemzetnek e’ felbonthatlan egyesíté
se ellen valamit tehetne.“  E ’ válasz igen megnyug
tatta a ’ cortest. —  Saldanha marquis Cintrából el
távozta előtt jul. 27kén, a’ portugálokhoz procla- 
matiót bocsátott, mellynek tartalma ez : Nehány 
elfajult em berek , zabolátlan gőgtől csábítat- 
va , megsemmítették a’ chartát, a’ jólét és sza
badság zálogát; a’ királynét a’ monarchia alaptör
vényének eltörlésére csábították, ijesztés és csa
lárdság által lerontották a’ fenséges szabadító mí- 
v é t, melly annyi fáradságba ’s áldozatba kerü lt 
Ennek anarchia, féktelenség, zavar Ion következé
se, a’ status segédforrásai kiapadtak, a’ fizetések 
elmaradtak, a’ hadsereg zsoldot nem kapott, sót 
még ki is gúnyoltatott. De felszólalt a’ köz boszan- 
kodás e’ gyalázatos tett ellen; Leiria báró Minho 
tartományban jul. I2kén kikiáltotta a’ chartát, e’ 
példát több katonatisztek követték, ’s a’ Monar
chia alaptörvénye ki van kiáltva a’ városokban, 
helységekben és falukbau, a’ kormány ellenállásá
nak daczára. 0  (Saldanha) tehát e’ harcztól idegen 
nem m aradhat, kardot ránt az elvekért, mellyek- 
hez egész éltében hű vo lt, ’s elutazik, fegyver
társait és a’ portugáli népet e’ dicső csatában gyá- 
molítandó, az egész portugáli népet felszóllítván 
példájának követésére, ’s a’ charta zászlója alá se
reglésre; a’ hozzá csatlakozandó seregcsapatok sem
miben sem Játandnak szükséget, mert e7 czélra őt 
érdemes polgárok ellátták a’ megkivántató eszkö
zökkel.

Portugal ügyeiről igen ellenkezők az angol la
pok tudósításai; egyik Saldanhát párthíveitől el
hagyottnak állítja, másik szándéka sikerültét bizo
nyosnak tekinti. A’ Nációnál ingerli -a’ népet az an
golok ellen Portugal ügyeibe avatkozásukért, ’s inti 
őket, hagynának-fel szövevényeikkel, mert ezek 
könnyen kicsapongásokra vezethetnek, mit aztán 
önmagoknak tulajdonítsanak. Egy hírt is említ a* 
Nációnál, miként a’ felzendült katonák között an 
goi sovereignek osztattak-ki. — A’ M. Post szerint
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három hét alatt 800 személyt fogatott-be a’ portu
gált ministerium.

S P  A N Y  OL O R SZÁ G ,
A’ Moniteur aug. 13kán illy telegraph» üzene

tet hoz: Bayonne aug. 12kén. Aug. 6kán költ k. 
végzet által ostromállapotba tétetett Madrid a’ pár
tosok közelgése m iatt, kik Segoviát és annak vár 
fá t elfoglalták, de a’ főváros felé tovább nem nyo
multak, ’s az itt uralkodó csend nem igen fog meg
zavartatni. A’ cortes tegnapi ülésében élénken szól- 
longatták a’ ministeriumot, mind azáltal egy elle
ne irányzott indítvány 76 szózattal 53 ellen félre 
vettetett. Hogy a’ kabinetben változás történend, 
valószínűnek tartatik.

A’ carlisták ügye, mond a’ Journal des Dé- 
bats, nem éppen olly rosszul áll, mint látszott. A‘* 
királyné generálainak nem kellett volna időt enged
ni az ellenségnek pihenésre, ’s a’ főgenerál nem 
eléggé sietett a’ praetendenst Cantaviejától elvágni. 
Orha és Espartero ugyan már egyesültek, előcsa- 
patjaik Mosqueruelában és Fortanetében , Canta
viejától négy órányira, a’ carlista sziklafészektől 
jövő szoros utak nyilásinál igen jó helyeken, álla
nak ; de D. Carlos és Cabrera még erősebben be- 
sánczolták magokat a’ különben is járhatlan vidé
ken , ’s őket megtámadni nem is akarják , hanem 
csak szemmel tartan i; ezt elzárásnak sem mondhat
n i, mert seregesapataik faluról falura járnak ele- 
ségért. Villareal a’ két navarrai expeditiót, 5— 
6000 em bert, a’ Duerónál egyesíté, ’s ú t közben 
számos bandákkal és önkéntesekkel szaporítván, 
Segoviába vezette, melly igen fontos város; ső t , 
mint beszélik, aVministen elnöknél 30 ezer alafát 
merészlett megrendelni. Espartero kéntelen leend 
seregének egy részét Villareal ellen küldeni, ’s ek
kor I). Carlos és Cabrera szabadabban mozoghat. 
A’ praetendes tehát, bal esetei mellett is, erős pontra 
ju to tt,a ’ háborút a’pyrenausizurdokokból Spanyol- 
ország szivébe vitte-át, s szerencse leend , ha a’ lá
zadók Guipuzeoába vissza verethetnek. Navarrában, 
noha 15—20 ezer ember kitakarodott belőle, most 
is fenáll a’ lázadás, és az alkotványi seregcsapatok 
egy lábnyi földet sem nyertek.

Telegraphi üzenetek. Bayonne aug. Ildikén. 
Zariatcgui aug. Íjén átkelt a’ Duerón, 2kán Se
govia felé nyomult, hova aug. 3kán seregcsapatok 
küldettek Madridból. Vigo és Alcala generálok aug. 
Íjén Valladolidban voltak. Escalera generál Miran
dában van az Ebrónál. — Bayonne aug. 12dikén. 
Elio aug. 3kán 5000 emberrel ’s 220 lóval Sego
viába nyom ult, ’s onnan St. Ildefonso és Escurial 
felé vette útját. D. Carlos Cantavieja vidékén van.

Espartero aug. 6kán Darocába érkezett seregcsapa
taival.

A’ Moniteurben illy telegraphi üzenetek jelen- 
tek-meg : ,,Bayonne aug. 14kén. A’ franczia követ 
a’ külső ügyek ministeréhez. Madrid aug. 11 kén. 
Az ostromállapot mégis tart. Tegnap a’ fővároshoz 
5 Va órányira közeledett a’ carlista banda, melly Se
goviát elfoglaló. A’ nemzeti őrség fegyvert fogott. 
Ma reggel már eltűnt az ellenség. Espartero holnap 
10— 12 ezer emberrel a’ főváros vidékén leend, 
melly egyébiránt csendes.“  —  Bayonne aug. lö 
kén. Saragossából írják , hogy Espartero Darocából 
9— 12 zászlóallyal Madrid felé , Buerens Téruel fe
lé indult, Oraa Valencia vidékén van , minthogy 
a’ pártosok seregének dereka is oda fordult. Aug. 
1 Ikén a’ carlisták három órányira voltak Madrid
tól. Espartero aug. 12kén 10 ezer emberrel Guada- 
laxarába érkezett. —  Narbonne aug. lökén. Oraa 
visszatért Valenciába, ’s innen aug. 9kén Chivába 
indult, ott megtámadandó Sanzt és Talladát, kik 
Huertára ’s Castellonra adót vetettek ; de e’ bandák 
őt be nem várván, Segorbe felé fordult, hogy ut- 
jokat á lja , és zsákmányukkal a1 praetendenshezne 
bocsássa. A’ carlisták aug.4kén az Ebro jobb partján 
Tortosa és a’ tenger közötti közlekedést ketté vág
ták ; Lacava várat elfoglalták ’s Mórát ostromolták. 
A yerbe, kivel Meer báró egyesülni szándékozók, 
szemközt álla velők. — Bordeaux aug. 15kén. Sa
ragossából ma érkezett levelek nem szóiknak a’ 
praetendensről. Espartero szükséges intézeteket te
vén ellene a’ munkálatok folytatására, nehány zász
lóalja i Madrid felé indult. Aspiroz generál osztó
j a  Guadarramában Vigo osztályával egyesülvén , 
Segovia felé nyomult. —  Bordeaux aug. 16kán. A’ 
carlista sereg, melly a’ fővároshoz 3 órányira kö
zeledett, aug. 12kén Fonda de la Trinidadba vo
nult. Vigo, egy osztállyal erősítetvén, e’ nap las 
Novasban állapodott-meg, ’s fedező a’ guadarramai 
és escuriali országutat. Espartero előcsapatja aug. 
12kén este Madridba érkezett, hol a’ nemzeti őrség
ben nagy buzgalom uralkodik, ’s mind kész vala 
az ellenség ellen nyomulni, mit Espartero megér
kezte szükségtelenné tőn. Az ellenség keményen 
fogüldöztetni. A’ praetendens Chivában volt; Oraa, 
Buerens osztályával együtt, ellene nyomult. — 
Bayonne aug. 16kán. Madridból aug. 12kén jelen
tik: Ma reggel, Vigo osztályának a’ carlista előcsa- 
pattal Torrelodonesnél (Madridtól 5 órányira) tör
tént csatája miatt lárma támadt, de semmi szomorú 
következése nem lön. Az ellenség tegnapi állását oda 
hagyá. Espartero ma reggel megérkezett; seregé
nek dereka pedig ma este Alcala de Henaresben 
leend. Madrid csendes; a’ nemzeti őrségben nagy 
buzgalom mutatkozik.“
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Uj Castília főkapitánya aug. 6kán proclama- 
tio által értesítő a’ fővárost s őrsereget 5009 pár
tosnak Segoviába nyonmltáról, egyszersmind arról 
is biztosítván a’ lakosokat, bogy a' kormány meg
tette a’ szükséges rendszabályokat a’ pártosok el- 
enyésztésére, ha Új Castiíia határára lépni merész
lenének.

A’ Moniteur aug. ldkitelegraphi üzenetet hoz, 
miként Madridból aug. 7kén jelentik, hogy az el
lenség Segoviát odahagyá, ’s a’ főváros sorsán sem
mit sem aggódnak. Llangostera Mórát az Ebro mel
lett megtámadta, de aug. 5ke éjjelén, egy Catalo- 
niából jö tt seregcsapat előtt a’ folyam bal partjára 
vonult. A’ praetendens aug. -lkán Mirambelben, 
Oraa Moreiiában , Espartero Tőrre de íos Negros- 
ban állott. — Narbonnei aug. l  lki üzenet szerint 
a1 barcelonai juntának a' 28— 10 éves férfiak fel
fegyverzése eránti határozata ellenzésre talált, mert 
L erida, Girona ’s Tarragona j un táji a’ középpon
ti juntát elismerni nem akarják.

Madrid aug. 12kén Ha annál egyéb nem tör
ténne , mit a’ cortes és ministerium teszen, úgy 
a’ carlisták már Madridban volnának; de szeren
csére a’ városi hatóság, polgárok és nemzeti őrség 
buzgalma is segíti a’ kormányt. A’ nemzeti őrség 
szívesen teljesíti a’ rendkívüli szolgálatot, ’s e’ fe
lett tisztes kereskedők 900 ezer reált költsönöz- 
tek kamat nélkül a’ kincstárnak. A’ kilépett ’s fél 
zsoldon levő tisztek egy seregcsapat alkotására ajál- 
koztak, ’s már 3000 önkéntes jelentette magát. 
Púig Samper brigadás osztálya szekereken vitetett 
Moneola halmaira. Mendez Vigo osztálya a’ Prado 
felé vonult; a’ caríista csapat de la Ilosas faluban 
állott, mellyet a’ ministeriumhoz 2 órakor érkezett 
üzenet szerint, Vigo és Samper elfoglaltak. Ké
sőbben ismét jelenteték , bogy az ellenség Buitrago 
felé fordult. Luchana gróf 6 órakor érkezett-meg, 
’s a’ hadministerium palotája előtt szállott-le lová
ról, hol a’ ministeiek épen tanácsot tartottak; 7 
órakor a’ főgenerál lovassága is megérkezett. Az 
ellenség, mint hírielik, Guadarramába igyekszik, 
hol gazdag segédforrásokat találand: Sego\ iában bő
szükén dúlt ’s rablott a’ székes-egyházat sem ki
méivé. E ’ város parancsnoka méltatlan vádoltaték 
azzal, hogy a’ várost nem védelmezte, mert nem vé
delmezhette; ugyanis a’ váron rés, embere pedig csak 
400 volt, mégis, miután a’ külvárosokat már el
foglalta az ellenség, még nehány óráig harczolt, ’s 
csak esteli 11 órakor adta-fel a’ várat olly feltétellel, 
hogy a’ tisztek kardjaikkal, a’ katonák fegyver nél
kül, a’ katona ne vendékek fegyverrel ’s dobszóval

mehessének-ki. — Tegnap délután las Rosasnái (Ma] 
drídtói 2 órányira) csata tö rtén t, ’s esteli S óra
kor 40 — 50 sebesült hozatott a’ városba. A’ nem
zeti őrség egész éjjel fegyverben állott. Luchana gr. 

j nem a’ hadministerium, hanem Osuiia hg. palotájába 
szállott, melly környületnek különféle jelentések 

] tulajdonítatnak, minthogy e’ palotát egy éTr előtt 
még felgyújtani akarták a’ honfiak. A’ mérsékleti 

j párt Oiozaga urat kívánná új ministerium főjévé 
| tenni. Luchana 11 gyalog zászlóallya aug. 13káu 
jváraték ; a’ vele jö tt tisztek panaszkodnak a’ mi- 
; nisterium ellen, hogy a’ hadsereget eleség, ruhá
zat, pénz nélkül hagyja, és ellenkező parancsokat 

‘ küldöz. Bucrens aug. Skán Darocából Teruel felé 
vonult Oraához. A’ praetendens Chivában egyesült. 
Sanzal és Forcadeílel, velük Madrid ellen nyomu
landó. A’ franczia követ tegnapelőtt udvarlott a’ 
regens királynénál, ’s nejét is bemutatta.

Marseilleből aug. !7kén költ üzenet szerint 
Valencia őrseregét Sanz csapatjának megjelenése 
aug. fikán fegyverre riasztá, mit Oraa Casteüon- 
ban meghallván, Chiva felé nyomult, hol őt Sanz, 
Forcadell és Tallada osztályai várták. D. Carlos Yil- 
lareálban volt.

KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK.
Uj-yorkban, jul. 17ki tudósítások szerint, sok

kal javult a’ pénzvásár; kész pénzt ismét kön
nyen kaphatni; a’ tőkepénzeseknél sok kész pénz 
fekszik, a’ bizodalom növekszik. Az aratás minde
nütt jó.

Mainz mellett közelebb gőzmalom építeteit. 
melly ben nem csalt igen jó ,  sokáig tartható , ’s 
megromlás félelme nélkül akárhová szállítható 
liszt, hanem mindenféle olaj is készíttetik. A’ kor
mány szép kedvezéseket bizonyílőtt e’ hasznos vál
lalat iéiesítőji iránt.

Ham burg, aug. ü k é n . A’ St. Petersburg és 
Lübeck között járó gőzhajók folyvást sok utazót 
és árút visznek ’s hoznak, és mivel a’ bér nagy, 
igen j-a kamatoz e’ vállalat, mellynek részvényei 
300 rubelről már 61 Ore hágtak-fcl.

Braunschweig aug. Ifidikán. Vásárunk igen 
élénk, kivált bőrben; a’posztó, kevés htján, mind 
eladatott; az angol pamut-árúk annál hamarább el
keltek, minél olcsóbbak valának; a’ nürnbergi 
árúknak nem volt oily kelete , mert Amerikába 
kevesebb vitetett; ellenben a’ gyémántok, több 
közelgető koronázás m ia tt, sokkal jobban fizettet
tek , mint máskor.

Kiadja K u l ts á r  A. —  Szerkezted G a lv ác sy . Zöldkertutcza 4 9 $  sz.
Nyomtatja T r at  t n e r  - K á r o l y i  Urak3 útezája 6 1 2  szám alatt.
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Megjelent
’s Eggenberger József es Heckenast Gusztáv p es ti könyvárusok

nál, általuk minden honi könyvkereskedőn él megszerezhető:

H oni T örvény  tudomány.
E ls ő  o s z tá ly :

P olgári m.
Az lS36diki országos végzeménybeli változtatások szerint irta Kunóss Étidre , kir. tábl. 

h. ügyész, ’s t. n. Vas vármegye táblabirája. Első kötet. Boritéktalan 48 kr.; fiizve 54 kr.; ke
mény borítékba kötve egy frt ezüst. (3)

Könyv-Jelentés.
A’ Magyarok’ eredeti lakhelyének nyomo

zására idegen Uger, Ehre, Ugrus, Ungarns ’s 
t. eff. nevezeteiknek okát tudnunk szükség \o lt; 
e’ hiányt is igyekezett kielégíteni ezen munká
jával : ,,De peregrinis Magyarorurn Nominibus, 
avitarum S.edium indiciis.“ Pestini 1837. 8. Ma
jo ri; hat és 5 ívnyi árra 20 kr. ezüstben.

Fejér G yörgy  in. k. (3)

(1) Hivatal keresés. Egy bizonyos
28 éves férfiú, ki magyar, ném et, tót és deák 
nyelven beszel, ’s ki már több esztendeig test
véreivel bírt osztatlan ősi birtokjokban a’ gazda
ságot folytatta, melly most közöttük felosztat
ván, czélirányosbnak látván gazdasági tisztséget 
válalni. Értekezni lehet iránta ’s feltételeket is 
közölve bérmentett levelek által 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  kiadóhivatalánál, 
vagy a’ Tudakozó-Intézet hivatalánál Pesten. ( 2)

(1) Joszág-berles. lször ns Szabolcs 
vgyében Nagy-Kalló mellett fekvő Kállai- és 
Császár-szállásoknak azon része, melly néhai 
mélt. k. Kamarás N.Kállói K á l la y  P é t e r  urat 
illette, ’s 4451 holdat tészen, minden rajta fekvő 
gazdaságbeli épületekkel együtt; hasonlóképpen: 

2szor N.Kálló szomszédságában fekvő Oros 
helységének része, melly néhai N.K. K ál l a y  
A 1 o y z úr által használtatott, ’s majorsági szán
tóföldekben és rétekben 760 holdat tesz, a’ rajta 
lévő gazdasági épületekkel együtt, f. esztendei 
Sz. Mihály naptól kezdve 6 esztendőre fognak 
árendába boesájtatni.

M ásodik  /é le s z te n d ő .  1837.

Az árverés N.Kálló m.városában f. e. sept. 
18kán a’ tiszttartó házánál fog tartatni, a’ hol a’ 
feltételeket is láthatni. (3 )

(I )  Hirdetmény, a ’ fó mélt. m k.
udv. kanczelláriának f. évi május 5kén költ kir. 
Rendeleténél fogva köz hírré tétetik , hogy a’ 
mlgos Keresztszeghi és Adorjáni gr Csáky Sán
dor úr zár alatt lévő javaihoz tartozó és t. n. 
Zabolcs megyében kebelezett 0  Fejértói egész 
uradalom az ottan találtató uradalmi épületekkel, 
gazdasági eszközökkel, szarvas marhákkal, ser
tésekkel, juhokkal és mindennemű haszonvéte
lekkel , mint szinte a’ Bihar megyében kebele
zett Margithai másik uradalomnak eddig házi 
gazdálkodás alatt volt minden részei, f. esztend. 
October 9kén sz. kir. Debreczen városban a’ t. 
tiszántúli kerületi királyi Tábla házánál délelőtt 
9 ó rako r, mindenik uradalomra nézve külön 
tartandó nyilvános árverés útján a’ legtöbbet ígé
rőnek haszonbérbe ki fognak adatni, még pedig 
az 0  Fejértói uradalom ugyan jövő 1838 jan. 
lső napjától számítandó 6 évre, a’ Margithai 
másik uradalom részei pedig épen azon időiül 
kezdendő 4 esztendőre.

Summás állománya a’ bérbeadandó javak
nak, nevezetesen: ~

a) Az Ó Fejértói uradalomban. Majorsági 
szántóföldek a’ Pócsi járásban mintegy 355^ h.; 
a ’ Darnkúti járásban mintegy 3 7 I j ;  Lencsedi, 
Ligethi és Korhányi nevet viselő irtásíöldek, 
mintegy 177 együtt mintegy 2704£ hold; ma
jorsági kaszáló mintegy 443 embervágó, jobbágy
sággal közös legelő, mintegy 437 hold az erdő, 
melíynek kimutatandó része legelőnek használ-
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tathatik; vágásokra láván felosztva, minden áv-
ben vágás alá jön 65 hold; szőlőföld mintegy 
J*94| hold; nádló rét mintegy 280 hold; — fél 
telkes jobbágy 7 3 , zsellér 75. Az 0  Fejértói 
korcsmáltatásért, ’s ahoz kapcsolt jogokért fi
zetnek a’ mostani haszonbérlők 1770 vfrtot, — 
a’ száraz malmokért 90 köböl gabonát, a’ ma- 
gyi korcsmáltatásért, vízi és száraz malmokért 
260 vfrkat. Lábas jószágok, birka, juh mintegy 
2000 darab, jármos ökör 34; gulyabeli szarvas- 
marha 80, fejér bagoner sertés 300, fekete man- 
golicza-sertés ismét 300 darab.

b) A1 Margithai uradalomban. Az udvar- 
birói és kertész házak, alkalmas lakszobákkal, 
istállókkal, kertekkel és üvegházzal; pintérhaz 
műhellyel színnel és egy nagy kőpinczével; — 
m ajor, szükséges lakhelyekkel, két rendbeli 
nagy istállóval és a’ csűrös kertben lévő csűrrel; 
kondás ház, e'hez szükséges istállókkal. Két ju
hász ház, három nagy juh akollal és egy fészer
r e l ;— patika és kovács házak, majorsági szőlők 
és pedig kalvaria nevű két szüretelő színnel, saj
tókkal, mintegy 300 kapás, a’ Rózsa nevű szü- 
retelő színnel és sajtókkal, mintegy2 * * * * 7 150 kapás. 
Majorsági szántóföld 255 hold, kaszáló mintegy 
6 8 9 | hold. A’ házi gazdálkodás használata alatt 
lévő legeltetés joga. Az erdő, mellynek kimu
tatandó része legelőnek használtathatik, vágá
sokra lévén felosztva , minden évben vágás alá 
jön 32 hold, mellyből az uradalom némelly ré
szeit jelenleg bérbe tartó Mayer Mózses Izrae
lita uradalmi felügyelés alatt, és maga költségén 
’s maga részére kivágat 400 öl tűzi fát, a’ mi 
ezen felül marad az is a1 jelen bérlethez tartozik.
—  Jobbágyság. — Margithán vagyon 614 ház 
2 0 | teleknyi úrbéri földdel, mellyek után 1079 
marhás és ide véve a1 lakók szolgálatját is Össze
sen 11,498 gyalognapot szolgálnak ; az urbe'ri 
földektől pedig kilenczed dézmát adnak. A’ Ge- 
nyítei és Luki jobbágyok pedig évenként 1566 
gy alog napi szolgálatot tesznek, de ezek dézmát 
nem adnak. Kész pénzbeli jövedelem évenként 
mintegy 2750 vfrkat. Lábas jószágok : pepiner- 
birka 258 , selymes 2080 , — jármos ökör 8 , 
igás ló 5 , szamár 4 d arab ; gazdasági eszközök, 
ugymint szekerek, ekék , hordók, kádak ’s a’ t.
— mellyek az annak idején készítendő számba
vételi jegyzékben, bővebben foglaltatni fognak. 
A1 kibérlés többi feltételeiről a’ netalán tudni 
kívánók az alól írott által értesülhetnek. — Mind 
azok tehat, kiknek az itt megirt tárgyak iránt 
haszonbérlői szerződésre lépni kedvük leend és 
arra megkívántaié értékbeli bírásokat bebizonyi- 
tand ják , az említett napi és hely i árverésekre

1000 pengő frt bánatpénz letétele mellett ezen
nel meghivatnak.

Költ Debreczenben, junius 27-én 1837.
N yiitra-Ivánkai Vitéz G yörgy, 

mint legfelsőhb helyen kinevezett Zarnok. (3 )

(1) Hirdetmény, n.méit. m. kir. 
udv. Kamarának rendelése következésében köz
hírré tetetik , hogy a’ Nagy-Váfadi 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’ 
kőmives 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 percentumi 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
lást, úgy mind a’ bérleti feltételeket az érintett 
sóhivatalnál megtudhatni Budán, aug 26. 1837

(2 )  T. Pest vármegyében Adácsi Grems- 
p erg er  árendális pusztáján, Kun-Szent-Miklós- 
sal határos, vagyon 3000 ürü eladó, és hely
ben mindenkor megvehető. (3)

(2) Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma
gyar k ir udvari Kamara’ rendeléséből közhírül 
adatik, hogy folyó észt. augustus 3 ld ik én , a’ 
szokott reggeli órákon, az O-budai kir. kama
rai praefectoratus’ irószobájában, következő ki
rályi haszonvételek, meJlyeknek jelen haszon- 
bérlési ideje folyó észt. October végén te lik -k i, 
nyilvános árverés utján, három egymásután kö
vetkező esztendőre, a’ legtöbbet ígérőnek ha
szonbérbe fognak adatni, u. m.

a. ) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék Béhás-M egyeren  a’ hozzá tartozó 26=| hold 
szántófölddel.

b . ) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék N agy M aroson  a’ hozzá tartozó földekkel, 
9 \  mérős szántófölddel és egy kaszádéval.

c. ) A’ földesúri serfőző és pálinka - égető 
ház N agy-M aroson  kaszádéval együtt.

d. ) A’ földesúri kőbánya Villám  - hegyen, 
Vissegrád mellett, a’ Duna-parton.
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c.) A’ földesúri úgynevezett Mártony gyü- 

mölcskert a’ Iepenzbachi völgyben Visegrádhoz 
közel.

f )  A’ földesúri dézma présház Budakeszen  
a' hozzá tartozó 9 mérő alá való szántófölddel.

g.) A’ földesúri szárazmalom T ö kö n , a’ 
hozzá tartozó 8  ̂ hold szántófölddel.

A’ haszonbérleni kívánók ne terheltessenek 
a’ fent nevezett napon és helyen, a’ szükséges 
bánatpénzzel és más megkívántatokkal ellátva, 
megjelenni. A1 haszonbérlcs’ feltételeit előbb is 
meg lehet tekinteni az említett praefectoratus’ 
irószobájában. Az árverés’ végével semmi aján
latok többé el nem fogadtatnak. (2}

(2) Hirdetmény. A’ p e s t i  királyi
Egyetemhez tartozó Földvár mezővárosában, az 
Uradalom részéről közhírré tétetik, hogy a’ fo
lyó észt. September 11 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 kanczeüáriában árverés utján haszon
bérbe adatni fog, a’ kibérleni kívánók 12 for. 
p. bánatpénzzel a’ fent kitett napon és helyen 
megjelenni igyekezzenek. Költ Duna-Földvá
ron , augustus hónap 19kén 1837. (3)

( 3 )  Árverési hirdetmény. p0má-
Zon, néhai Fáy Rudolf ur’ és Vattay Kristina 
asszony7' örököseinek házokná!, e’ folyó eszten
dei September hónap lOkén, délután 3 órakor 
árvarés fog tartatni, mellyen mintegy 220, 
nagy7 részben tenyészésre akalmatos darabból ál
ló juh nyáj, nehány szarvasmarha, mintegy 8 má
zsa gyapjú, takarmány, ’s házi és gazdasági 
szerek a’ legtöbbet Ígérőknek, azonnal fizeten
dő készpénzért elfognak adattatni. (3)

(3) Árverési hirdetmény, t . n.
Heves vgyében Gyöngyöshöz egyfertály órány
ira, Gyöngy ös Halásziban, egy több szobákkal, 
és egyéb alkalmatosságokkal ellátott pálinka 
és serfőző ház tágas udvarral, ’s ötvendarab mar
hára való istállóval és szabad főzés és korcs- 
málás jussával, — nemkülönben ugyanazon 
határban lévő ravaszparti korcsma, jó kuttal, 
és adással, a’ hozzá tartózó kerttel és kaszádé
val, — szinte szabad bormési jussal e’ folyó 
észt. September I lkén azaz tizenegyedikén dél
előtt 1 órakor helyben Halásziban árverés utján

a‘ többet ígérőnek három esztendőre árendába 
fognak bocsájtatni, mellyre a’ kibérleni kívánók 
ezennel meghivattatnak. — Addig is az árendá- 
lis feltételekről helyben H utkay Jó zse f szám
tartó urnái, Pesten pedig Bényey László  ügyész 
urnái (:zsibárósutcza 407 sz.) bővebben értekez
hetni, — (3)

(3) Hirdetmény, a’ nagŷ méitóságu
királyi magyar udvari Kamara’rendeléséből köz
hírül adatik: hogy szabad kir. bánya Újbánya 
városa saját sörháza e’ folyó 1837dik esztendő 
november lső nepjától kezdve tizenkét egy
másután következő esztendőre bérbe ki fog adat
ni. Kiknek tehát a1 kibérléshez kedvük lenne, 
az e’ folyó esztendő augustus 31 kén a’ fenneve
zett városban tartandó nyilvános árveréshez 
szükséges bánatpénzzel — melly 70 pengő fo
rintokra határoztatik — felkészülve, ezennel 
meghivatnak. Költ Budán, augustus 14kén 1837.

(3 )

(3) Árverési hirdetés, a’ nemes
Jász-Kun kerületek birtokában lévő, és Kis-Kun 
Halas és Majsa városok vidékén fekvő, mint
egy 40u0 hold kiterjedésű mérges - puszta  , a1 
folyó év’ October IGkán Kis-Kun Félegyháza kö
zelében eső p á ká i m ajorban y közárverés utján 
az I838dik esztendő Szent György hava 2 Ikétől 
kezdve, 3 egymást követő esztendőre haszon
bérbe ki fog adatni; meily helyre és időre a’ ha
szonbérleni szándékozók ezennel meghivafnak. 
A’ haszonbéri feltételek addig is valamint Jász- 
Berénybcn  a’kerületek jegyzői hivatalánál, úgy 
K isú jszá lláson  és Félegyfiázán kerületi kapi
tány uraknál megtekinthetők. (3)

Hirdetés.
Jelentetik illendő tisztelettel az érdemes 

közönségnek, hogy már a’ Polgári Éleihez \a- 
ló Lexicon’ első darabja Debreczenben kijött; 
’s példázati, — mig Öszveséggel való megve- 
vőjök akad — két két pengő forinton leen
dő oszlatgatás végett, résszerént ott helyben, 
Orvos Doctor és Physicus Tekintetes Zilahy 
Sámuel urnái tevődtek le, résszerint ide Szé
kelyhidra vágynak Patikárius Pcnkert Mihály 
úrhoz szállíttatva. Költ Székelyhidon, május 
3kán 1537, T. N. Bihar Vármegye

R endes P hysicusa  
D r. Gombos Dániel. (3)
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Folyó évi October’ 21-dikén
megmásolhatatlanul végre fog hajtatni

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

m ia u ién  n y e r e s é g Uész p é n z b e n
minden nyeréseket kivéve a’ közönséges sorsokkal.

Az első főny értés kapja a’ 847 szám alatti pompás házat,
mellyért váltságul ajánl tál i k Tor. v. ez.;

a’ második főnyertes a’ 849 szám alatti szép házat, 
vagy váltságul 5 0 ,0 0 0  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
darab a ran y ,

tcszen a’ kész pénzbeli váltság - summával együtt 
& 0 7 9 5 0 0  for. v. ez. vagy for. pengő pénzben.

A’ veres ingyen-nyerő sorsok , valam int a’ sárga jutalom -sorsok 
küiöu nyerendnek , kizárva minden közönséges sorsokkal! nyerteseket,

A € I « f f o r i n t o t  v. ez.

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

Hogy azon 507,f,00 forintnyi nyereségek, mellyek c’ lotteriában foglaltatnak, mind* 
nyáján kész pénzben á llanak , ’s abban semmi névszerinti becsii sorsok nem kínáltainak.

Hogy 40 eladó sorsok’ vé telénél, 8 veres ingyen-nyerő- és egy sárga jutalom-frorftot 
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 m ellék-nyerésekre is já tszanak , 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 iük ; *s bogy az e’ szerint 500 sorsával még 
minden fő- és m ellék-nyerésekre is játszik.

Egy sorsnak árra 12% for. v. ez.
Coith Dl. J ía  és tá rs .

Singerstrasse 894 sz. saját hazában.

Sorsokat vehetni Pesten Liedeiliami J. S. Fridrik nagykereskedő’ iró*zo- 
bájában és Liedemailll B. Ferencz rőfös kereskedésében, ,,a’ szép magyarnéhoz.“

Pénzfolyamat: Becs, aug. 26kán: 4 petes statuskötelez. D unavizá llá t: aug. 27kén: 6' S" 3JJÍ — 28kán: 6* 9" 
10(>4 ; 3 petes 77| ; 1834diki status köles. ö8I^; 2'7 O“1 — 29kén: l l o" — 30kán: 7' V1 Ü,n.
petes bées\árosi bankóköt. 66 ;̂

Gabonaár: Pesten, aug. 28 és 29kén, váltógarasban: árpa 25!—2VJ; zab I 8 f—16; kukoricza 561.
Tisztabuza SO—60; kétszeres 5t>!—46!; rozs 36!—33! ?

Budai lőttem : aug. 26kán: 26. 21. 23. 28. 58.
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T U D Ó S Í T Á S O K .
19. szám. P  e s  l e  it szombaton Szent M luílylió Skán 1837.
Magyarország es Erdély (kinevezések ; (éti superiut. gyűlés; magyar t. társasági jelentéselv; Károly főherczeg irata Pus/.tay Sándor
hoz ; gyöngyösi level; K. K. IMajsa szabad várossá lő«; Mezzolante megtébolyodott; új casino; ’sat.) Nagybritannia (anekdoták a’ ki
rálynéról; gőzhajói szerencsétlenség; ’sat ) Francziaország (belső ministen rendelet a’ nienekvők iránt; ’sat.) Németország (müncheni 
level; ’sat.) Oroszország. Aegyptus Törökorszég. Poriugallia (l.eiria és Saldanha D. Pedro chartája mellett; literatura; ’sat.) Spa

nyolország (heves cortes-a les; telegrafi üzenetek; angol segítség; ’sat.) Kereskedési hírek..

M A G Y A R O R S Z A G  és É R D É L  Y .

Ő cs. k. apóst. Felsége f.e.aug. 12kén a’szepe
si káptalanban megüresült kanonokságra Kolbay 
Józsefet, a1 hittudomány’ tanítóját, — ugyszinte 
f. e. aug. 18kán a' nyitrai káptalanban megürült 
tiszteletbelikanonokságokra Tordy Istvánt, Bittsa 
mezőváros'’ plébánosát, és Sztarek Lajost/ a’ 
zolnai árvák’ intézete’ igazgatóját kegyelmesen ki 
nevezni;

L e t ílinger Antalt pedig, Ferdinand főher- 
czeg’ lovas ezredebeli századost, czímeres nemes
séggel , a’ szokott díj’ elengedése mellett, f. e. ang. 
1 Jkén kegyelmesen megajándékozni méltóztatott.

Győrből. Mélt. Juranics Antal megyés püs
pökünk 's kir. tanácsnok múlt augustus 26dikán 
rövid betegeskedése után forró epelázban meghá
lál űzött.

Magyar tudós társaság’ kisg) ülése aug. 
1 4. I. Bárány Ágoston 1. t. a’ nagy szótár’ készü
letei’ számára a’ magyar és török nyelvekben elő
forduló rokon hangú és jelentésű szavak’ gyűjtemé
nyét küldé-be. II. Egy a’ Tudománytár’ számára 
beadott törvénytudományi értekezés vizsgálat alá 
ho csata tot t. III. Sehedei Ferencz titoknok és Pólya 
Józsefi, tag’ előadásokra Cuvier’ állatországa 2dik 
szakasza Vajda Péter által fordítva ; úgy dr. Vállas 
Antal’ kézirata: Felsőbb egyenletek egy ismeretlen
nel , Győry Sándor r. és Vásárhelyi Pál. 1. tagok’ 
jav aló véleményükre ajánítatott nyomtatásra a’nagy 
gyűlésnek. IV. Egy arithmetical munkáról nem 
eg) ezvén*meg a bírálók* véleményei, az egy har
madik vizsgálónak fadatott-ki; egy szépiiteraturai 
munka pedig a’ véleményadók’ egyértelmű ítélete’ 
következésében nyomtatástól elmozdítatott.

If Aug. 2Sd. tartott kisgyűlésében a’ társaság a’ 
megkoszorúzandó pályairatok’ ügyév el foglalkozott. 
Ugyan ekkor I. Egy törvénytudományi értekezés 
az illető bíráló’ előadásához képest el nem fogad
tatván szerzőjének visszaadatott. II. Szász Károly 
r. t. által gyűjtött törvény-tudományi műszavak 
az illető szerkesztőnek adattak-át a’ társaság’ tör
vénytud. műszótárába sorozás végeit. Ili. A könyv 
tár’ számára következő ajándékokat adott-be a’ 

Második Félesztendó.

titoknok: a) Egy pillanat a’ dézsmákra, Hollók 
Imre által, Rozsnyón 1837. b) Parthenon, íídik 
kötet, Ormós Lászlótól, Sáros-Patak 1837. Sía- 
voniáról, mint Magyarországnak alkotmányos ré
széről, Podhradezky Józseftől; Buda 1837, és 
ugyanattól Románomul principum effigies a Joan
ne ííutichio confecta, aucta et castigata opera Jo  
annis Sambuci. d) Iíaiszler György’ orvosi mun
kája, IÍIdik darab, Veszprém 1837. Kolosváry 
Sándor t. tagtól. IV. A’ pénzgyűjteményt Ruchietl 
Miklós hat darab régi pénzzel nevelte.

Aug. 29kén a’ társaság a’ közhasznú tudomá
nyos könyvtár’ ügyében tanácskozott. Ugyan ek
kor a’ Tudomán) tár’ számára két philosophiai ér
tekezés, külön nyomtatásul pedig egy természet- 
tudományi, egy drámai, V egy hadtudományi kéz
irat nyugtatván-be, azok szokott mód szerint bí
rálat alá bocsátanak.

Ang. 30kán a’ játékszíni küldöttség’ jelentése 
terjesztetett - elő annak a’ múlt academiai évbeli 
munkálkodásairól; ’s némelly előkészületek a’ nagy 
gyűlésre fej ezt eltek-be. A’ könyvtár’ számára Ed- 
vi Illés Pál 1.1. „Gyónók’ katekizmusa“ czímű leg
újabb munkáját (Pest, 1837.) nyújtotta-be.

A’ m. tud. társaság’ játékszíni küldöttsé
ge munkálatairól negyedik értesítés.— A’ kül
döttségnek Róthkrepf Gábor I. t’. jegyzősége mel
lett folyó évi február’ 20kától fogva mostanig tar
tott hat ülésében a’ következő színmunkákat fogad- 
ta-el: för A’ király Ludason, ered. vígját. 5 felv. 
Gaaltól. 2or Fiatal házasok, ered. vígját. 3 felv. 
Csaló Páltól. 3or Monaldescbi, szomorúját. 3 feh . 
Dumástul, ford. Havi. 4er Gyámság, vígját. 2 f. 
Gerle és Horn után Ecsedi Gyula. Az elfogadottak 
közül eddig kettő fordult-meg a’ színpadon. — Is
mételtet ik, hogy mind ezen, mind a’ régebben hir
detett színművek leiratás végett bármelly színész 
társaságnak kiadatnak a’ m. tud. társaság’ levél
tárából.

Pesten, a’ kisgyülésből, aug. 30d. 1837.
D. Schedel Ferenc/. , 

titoknok.
Fo?) ó augustus hónap’ 15. IC. 17dik napjain 

tartotta a’ dunántúli evang. superintendentia keni-
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led nag}' gyűlésének nyilvános üléseit Tétben, Győr 
vmegyében. A’ gyűlés maga, mind külső alakja, 
mind ügyeinek elintézése tekintetében a’ já rt úton 
maradván, nyilvános figyelemre nem számolhat; 
de köz figyelmet érdemel annak megnyitása, melly 
minden zajos előkészületek nélkül is , szokott egy
szerűsége mellett, egyedül a’ nemesebb emberi ér
zelmek' önkéntes és tiszta kiömledeztetése 's a’ sze
líd erény ’s magát fitogtatni nem akaró érdemnek 
niegtisztelésc által igazi ünnepiességet nyert. Hogy 
szeretve tisztelt fő pásztorunk, tudományosságáról, 
munkásságáról, vallásos buzgóságáról, egyeneslel- 
küségéről és szelídségéről honunkban és külföldön 
ismeretes K is  Jánosunk, k it 1812 esztendőben 
Győr városában a’ kerületi gyűlésnek közbizodalma 
superintendensnek választott, ’s kinek egyházi kor
mánya alatt azóta 25 év folyt-le, most érte-el fő
papi tisztviselésének negyedszázadát: azt előre sen
ki sem hirdette-ki, ’s az Örömünnepnek megtartá
sára senki sem szólítatott-fel; sőt úgy látszott, mint
ha sokan ez érdekes körülményt szinte titkolni sze
rették volna azért, hogy majd egyszerre váratlanul 
pendítvén-meg a’ tá rgya t, a’ meglepetésnek édes 
örömét a1 készületlen sokasággal annál inkább érez
tessék. Azonban épen ez szerezte a’ legemelőbb lát
vány t, mert azok lepettek-mcg leginkább, kik 
másokat kívántak meglepni. Noha az idei elkésett 
aratási takarulás’ sürgetései miatt a’ mezei gazdál
kodással foglalkozóknak tetemes áldazatjokba ke
rült a’ megjelenés , még is közelről és távolról nagy 
számmal sereglettek-össze a’ világi ’s egyházi fér
fiaknak rendjei, kimutatandók, hogyr emlékeztetés 
nélkül is tudva van kerületünk’ megyéiben minde
nütt a’ szerény érdemetméltánylani tudók előtt, mil- 
ly en adót kelljen megvinni azoknak, kik a’ köz jónak 
előmozdításában bebizonyított hűségökért semmi 
más jutalomra nem számolnak a’ nemesebb érzé
sűéit’ figyelménél! ’s mint már a’ csupa megjelenés 
ez alkalmatlan időpontban beszédes jele lehetett a’ 
tisztelkedés’ kívánságának, úgy vetélkedtek még 
is mindnyájan még nyilvánvalóbbá tenni azt, hogy 
legnagyobb szégyenüknek tartanák , ha ők hallgat
ván , a" köveknek kellene megszólalni helyettük. 
Valóban pompás ion a’ közgyűlés’ első napján a’ 
téthi evangélikusok’ egyszerű temploma, hol az 
ülések mintegy az Istenségnek szeme előtt tartattak; 
mert azon ékességgel díszeskedett, melly minden 
egyháznak legfőbb ékessége, t. i. telve volt buzgó 
hívekkel, kik óhajtva várták , hogy valaki élő sza
vakat adjon szívok’ élénk érzelmeinek. A’ mi csak
ugyan szép ünnepélly el meg is történt. Elsőben a1 

^kerületi gyűlést kebelébe fogadott moson-győri es- 
perestség üdvözlötte a’ szeretett főpásztort, mint 
becses v endégét, méltányolván 25 év óta annak ér

dem eit, kiválasztott szónoka tiszt. P e r  l a k y  D á-  
vid enese-bezi prédikátor, kerületi egyházi jegy* 
ző és táblabíró által, ki a’ szent székről jeles egy* 
házi beszédében és (Óvárott Czéh Sándor’ műhelyé* 
ben nyomtatott) verseiben feladásának dicsérete
sen megfelelt. Azután a’ kerületi főinspector, a’ 
hétszemélyes fő törvén) szék’ közbírája mélt. M at- 
k o v i eh István ú r, rövid de velős beszédében 
ékesenszóló tolmácsa lett mind a’ m aga, mind aa 
egész superintendentia’ érzéseinek, kijelentvén 
imádó hódolatját a’ mindeneket kormányzó Isten
nek , mély tiszteletét az alattvalóit vallásbeli váloga
tás nélkül atyaiképen védő apostoli Fejedelemnek, 
és szívbeli részvételét a’ negyedszázados örömün
nepet ért superintendensnek, kinek eddigi fárado
zásait megköszönvén, neki mint egy házi kormány
társának segédkezeket Ígérvén, mind magát, mind 
az egész superintendent iát kegyes buzgóságába to
vábbra is ajánlotta. Végre a’ többször tisztelt super- 
intendens mélyen megilletődve, és minden jelen
valókat mélyen megilletve magasztalta az isteni 
gondviselésnek iránta mind személvében, mind há
zi körülményeiben, mind külső polgári, mind egy
házi hivatalos viszonyaiban kimutatott irgalmassá
gát, ’s egyedül annak tulajdonította minden érde
meit ; mire harsogó „éljen“ kiáltások között a’ szin
te ellágyult szivek ismét felemelkedtek! Az ezeket 
jelentő szerette volna, ha ezen gyűlésen mindazok, 
kik korunk’ szellemét részvétlenséggel, a’ lárma 
nélkül gyakorlott erények iránt hidegséggel szere
tik vádolni, jelen lettek volna; vád jók’ élénk meg- 
czáfolását szemlélendők! Oh csak legyenek nagydel- 
k ü ek , kik az emberiség’ szolgálatjában sok év’ le
forgása alatt sem lankadnak-el, mindenkor lesznek 
jólelküek is , kik azoknak az illő tiszteletet megad
ni el nem mulasztandják. H.

Kis Kún Majsa közönsége múlt hó’ 28dikán 
tartotta több év i azon tül ekedésének ünnepét, hogy 
helységét szabados várossá tehetné. Dicsőén ural
kodó királyunk közelébb méltóztatván az említett 
helyet városokat illető szabadsággal felruházni, a‘ 
fent kitett napon kis-kun-kerületi kapitány t. Sza
bó József úr a’ leendő vásár-álláson nagyszámú min
den rangú vendégek előtt felölvastatá városunk’ 
szabad-Jevelét. Ezután a' kedv es nap’ örömére egy' 
felemelt helyre alkalmazott 12 akós hordóból bor 
özönlött a’ köznép számára; mit lóversenyzés, ’s 
fenyőfa mászás köv etett kitett jutalom-pénzek méh 
lett. Délben a’ v áros egy alkalmas deszka - sátor
ban 200 személyt vendégelt-meg gazdagon. Ebéd 
alatt gyönyörű hangászat mulattatá a’ vendégeket. 
Ő cs. kir. Felségének ’s az egész ausztriai Háznak 
tartós jólléte ’s virágzásáért ágyudörgések között 
többszöri pezsgő-pohár-köszöníések történtek. Est
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ve a' hel) beli tanuló ifjúság egy színmű előadásá
val kedveskedett. Ezt tánczinulatság követé.

G yön gyös aug. 21d. K itüntető városunk’ ca- 
sin o -egyesü lete , országunk alapítója sz. István k i
rály napján, g ró f Széchenyi István eránti buz
gó háláját ’s  tiszte lk ed ését, a’ m időn az érde
m ekkel telyesnek m ellképe az olvasó szobába szá
m os „éljen !a  kiáltások között behelyheztetett. Ez  
alkalommal tánczinulatság is tarta tott, m elly  az 
uralkodó hőség daczára is k ieiégitőleg  vigalm as va- 
la , ’s nem  kis jöved elm et hozott-be.

Tek. P u s z ta y  S á n d o r  ú r , pozsonyi ügy
véd , jeles latin költeményéért „  Soteria Se
renissimi Caesareo Regii Haereditarii Principis 
Josephi, Archiducis Austriae et Regni Hungáriáé 
Palatini auspicatissima“  (lásd a’ Hasznos Mulatsá
gok 49dik számát) Ő cs. kir. Magasságától, K á
r o l y ,  osztriai Fóherczegtől, e’ tartalmú megdi
csérő levelet kapta:

,,Egregie Domine! Gaudium patriae ex felici recu- 
peratione sanitat i*-Arclu(luc;s Josephi, llegni Hungáriáé 
Palatini, fralris mei perdilecli, versi bus sermone vere 
román» concinnatis expressuni esse, ansainque carmi- 
nibus adeo dignaiu dignum sui obt inuisse vatem, ex paginis 
mihi oblatis ita amoenum mihi est videre . ut non pos- 
sim Eidem debitas hisre non referre grates. In Arcé 
Weilburg ad Thermas Badenses die 12 Jun. 1837. Ca
rolus mpr.“

Nassiczban Casino létesült, ’s már is igen szá
mos minden rendű tagot számlál. Az épülethez ki- 
vántatott szereket Pejacsevich Ferdinand gr. va-- 
la szíves saját költségein kiállíttatni. Evenként min
den részes tag 6 p. fr. tartozik fizetni.

Mezzofante híres nyelvtudós, *s magyar tud. 
társ. I. tag jelenleg a’ nápolyi őrültek’ házában tar
tózkodik. Tébolysága igen nagy szellemi erőködés’ 
következmény e ; ’s most már élő képe a’ bábeli 
nyelvzavarnak, mert a’ 32 nyelvet, mellyeket nem 
csak é rte tt, hanem rajtok folyvást irt ’s beszélt is, 
most ősz vev issza beszéli úgy', hogy' ez állapotában 
tisztán senki sem értheti. J .r.

Budán Kramer József ú r, orvosaink’ vete
ránja, ki lS35hen orvos-doctorságának 50dik évé
re a* pesti k. Egy etem’ orvosi karától másodszor 
ny’ert orvosi diplomát, múlt aug. 24dikén meghá
lál ázott.

Zágrábban ez idei István - vásár silányul ütött- 
ki. A’ hazai termékek keltek ugyan, de igen cse
kély áron.

A’ pesti egyesületi gyapjuraktárba aug. 25d. 
érkezett gr. Barkóczy Jánostól 1380 font bárány- 
gyapjú.

P e s t. aug. 3!d. A’ most IefoIyrt János-fővé
teli vásár a’ hazai termékekre nézve átaljában 
élénk v o lt; különösen gy apjú sok eladaiott. A* kéz

mű-vásár nagy ban szintén jó volt; kicsiny ben pe
dig középszerű. Lásd bővebben mai Hirdetésiu- 
ket.

N A G Y B R IT A N N L A .
Londoni lapok már több vonatokat közlöttek 

a’ király né szilárd akaratjáról. A’ Standard köze-» 
lebb ismét beszéli, hogy 0  Felsége minap a’ nem
zeti galleriát akarván megnézni, várakoznia kellett 
egy felszolgáló dáma u tán , ’s annak megjelentekül- 
az órára*tekintve meg jegy z é , hogy a’ kitűzött időn 
túl már hét perez mult-el , ’s a’ körülte szolgálók 
ezután, remélli, pontosak leendenek. A1 dáma 
ezen anny ira zavarba jö t t , hogy' shavv Íját fonákul 
veté nyakába, mire őt a’ királyné mosolyogva s 
illy szókkal figy elmezteté: „Lassan lassan majd job
ban megismerjük kötelességeinket. u Máskor is
mét színházba akart menni, hol Don Juan vala elő
adandó , de kocsiból kiléptekor hallá, hogyr egy ik 
énekesnének gy öngélkedése miatt Rossini Gázzá 
Ladrája fog adatni. A’ király né előszóllítatá az igaz
gatót , ’s élénk szemre hány ásókkal mondá n ek i, 
hogy'Don Jüan t, nem pedig a’ Gázzá Ladrát akar
ta hallgatni, ’s azonnal visszahajtatott palotájába.
— Egy hírlapban bizony os torténetbuvár megjegy
zi , hogyr a’ király né előtt csak egy' Victoria név fi 
fcjcdelemné uralkodott, t. i. a’ ny ugoti romai biro
dalmon a’ „mater castroriim-nak“ nevezett Victo
ria Augusta, ki Marinst és Tetricust császárokká 
tévé, ’s áita'ok sokáig igazgatta a’ birodalmat. — 
Az eddigi v álasztásokhoz jő ismét Queens-County - 
ból egy reform er, egyr toryr, M exford grófságból 
két reformer; a’ reformerek száma tehát 337, a’ 
tory ké 308. — Hír szerint Durham I. Glenelg J. 
hely ett gy armatok statustitoknoka fogna lenni, mi 
nem igen hihető.

A’ spany ol követ palotáját rendőrséggel őriz
teti a’ britt segédsereg katonáji ellen, kik London
ba tódulnak gyámolításért; a’ lordmay or is, kihez 
szinte sokan csődiiltek, megparancsoló , hogy egy et 
se bocsássanak hozzá, mert ő nem segíthet rajtok.

A’ londoni’s gravesendi gőzhajót aug^lökán 
szerencsétlenség érte. Alsó részében v alamelly mun- 
kás vigyázatlansága által tűz ütött-ki, melly mégis 
jókor észrevétetett, ’s a’ 150 utas, egy német pa- 
piros-speculanson kívül, ki a’ v ízbeugrott, mind 
megszabadult.
- A’ britt segédsereg maradv ány ai Portsmouth- 
ból, úti költséggel ellátva , haza felé indultak , ha
nem az edinburghi országúton közülök 450 legény 
bolyong pénz, ing, csizma nélkül, mezítlénségö- 
ket veres kabátjoknak ’s szürke nadráguknak ron
gyaival fedezik, ’s a’ kik munkát nem találtak, 
kéntelenek koldulni. Greenockban is áll egyr hajó 
illv 300 szerencsétlennel, s a’ tiszthatóság nem en-

)(
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gedi őket partra szállítani. S. Sebastianból sem igen 
kedvező híreket írnak aug. lOdikén a’ segédsereg 
maradványáról, meilyet, pénz szőke miatt még 
scan ál.íthatott-össze 0 ’ Connell generál, ki Madrid
ba ment pénzt ké rn i; vagy ha nem kap , lemonda
ni, Evans eltávozása óta e’ katonák csak Hemani, 
ín in  és Oyarznn erősítésén dolgoztak.

Staffordshire lóversenyekor aug. lökén , Han
ley nevűfanaticus keresztyén felekezet, a’ verseny
lóhoz gyülekezett, ’s azt énekelve körüljárván, 
átkot mondott ez istentelen gyönj Őrködésre. Este 
e’ vakbuzgó emberek a’ nézők helyei elébe állot
tak , ’s őket helyeikre nem bocsátották; a’ nézők 
ezen megboszankodván, a’ fanaticusoknak rohan
tak , kik szünetlen énekelve két óráig álltak-ellen! 
a’ megtámadásnak, ’s csak akkor vonultak hátra, 
miután nehánynak feje betöretett.

Bonay uralkodója, a’ vérengző vad Manilla 
Pappel nem rég meghalálozott. Midőn a’ nyava
lya utói é rte , melly életének csakhamar véget ve
te tt, előhívató egyik fő em berét, ki az angol ke
reskedők előtt Jack Tillie név alatt vala ismeretes, 
’s azzal vádolván, hogy őt méreggel étette-meg, 
fejét leüttette. Ezután maga is maghalt, ’s az or
szág eg3r nap két legiszonyúbb szörnyetegtől sza- 
badult-meg. Manilla hidegvérű gyilkolásain magok j 
a’ vadak is elborzadtak. Landert, a’ Nigeren tett • 
utolsó utazásakor, Jack Tillie lőtte agyon.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A' belső minister aug. lOkén értesítá a’ főis- 

pányokat, hogy us idegen menekvők gyámolítása I 
e’ folyó ’s ti jövő évben egy tized résszel kévés- j 
h ite tik , ’s a’ többi években lassanként fogyasztatik, j 
Viliért a’ menekvők élelmüknek munka által kere- I 
sésére utasíttatnak. — Havre tengeröblében egy j 
caimant (krokodil! neme) fogtak, melly 1 V2 év előtt j 
egy Martiniqueből jö tt hajóról eset a’ tengerbe, ’s 
ezóta 2 V2 lábnyit nőtt.

A’ hadminister egy tisztet sem enged töb
bé a’ spanyol királyné szolgálatába lépni, mi
vel sok hajdani testőr ezen engedelmet csak azért 
k é rt.í , hogy akadály nélkül mehessen D. Carlos 
táborába.

N É M E T O R S Z Á G .
München aug. 17kén. A’ bajorországi könyö

rülő apáczák fejedelem- asszonya ezelőtt néhány 
nappal jött-vissza utazásából, meilyet a* gyóntató 
atyával ’s három apáczával, a’ szerzet ügyeiben, 
Straszburgba, anyaházába tőn. A’ főváros nemes 
hatósága egy, a’ közelebbi posta-állomásra küldött 
váiasztvány által fogadá ő t, ’s ezzel ismét szép bí
zón yságát adá e’ tisztes és jótékony szerzet eránti 
becsületére váló tiszteletének és hálájának.

Lipcse egyetemét váratlan ’s fájdalmas vesz
teség érte Dr. Haase V. András a’ therapia ren
des tanítójának ’s több tudós társaságok tagjának 
aug. lükén történt halálával. Az elhunyt, mint 
orvos, tanító, könyvíró, akadémiai tag, az egye
temnek többszöri rectora, az orvosi kar decánja 
’s az igazgatási váiasztvány tag ja , tiszteletre mél
tó emlékezetet hagy maga után.

O R O S Z O R S Z Á G .
A’ thrónörökös nagyhg. aug. Ikén Moskauba 

érkezett; Marojaroslawetz városban megszemlélte 
az 1812ki esetekről nevezetes helyeket, Tarutino 
faluban a’ pompás emléket, meilyet Bumanzow 
gr. egy ágyutelepen állítatott, a’ házat, mellyben 
Napoleon há lt; Borodino faluban meglátogató az ot
tani csatakor elesett Tutschkow generál özvegyét, 
’s megjelent a’ Borodino mezején elesett vitézek 
emlékezetére tartott gyász istentiszteleten. —

Jun. 30kán cs. ukas bocsátatott az igazgató ta
nácshoz , miként a’ városi ’s falusi községek a’ vét
kes életű ’s jobbíthatlan polgárokít ’s parasztokat 
a’ kerületi hatóság kezébe adhatják , melly azokat 
vagy hadi szolgálatra ad ja , vagy ha erre alkalmat
lanok , Siberiába kü ld i, de a’ fijukat ö t ,. a’ lányo
kat pedig tíz éves korokig nem választhatják-el tő
lü k , ez éveken felül levő gyermekek pedig csak 
úgy küldethetnek-el szüleikkel, ha nekik te tszik , 
a’ megházasodott fiák ’s férjhez ment lányok, sem
mi esetben nem bocsátatnak-el velők.

St. Petersburg, aug. 11 kén. A* testőrség tá
bori gyakorlatai Krasnoe-Selo m ellett, hol GO ezer 
ember volt együtt, már elvégződtek. Egy híd- 
mina fellobbantásakor majd szerencsétlenség érte 
a’ császárt, ’s mellette egy katona megholt és több 
megsebesült a’ vigyázatlan felgyújtás miatt. () Fel
sége e’ napokban utazik-el déli Oroszországba, 
honnan november vagy december hóban jövend- 
vissza, minthogy Georgiát is meglátogatni szándé
kozik. Mörncr gr. svéd generál, királyától egy le
velet, az uj amerikai követ pedig megbízó leve
lét nyujtá-be a’ császárnak. Junius hónapban Ba
jorországból egy kincsásó jött id e , Felkeresendő 
azon nehány milliónyi hadi pénztárt, meilyet a’ 
francziák az utolsó háborúkor bizonyos helyen el
rejtettek volna; de kutatásai sikeredének valónak, 
’s úgy tért-vissza holtába, a’ mint jött. Schilling 
b. statustanácsnok e’ napokban haláíozott-meg; e’ 
jeles miveltségü férfi sok tibeti és chinai ritkasá
gokat hagy maga u tán , mellycket Chinában utaz- 
takor gyűjtött.

A E G Y P T Ü S .
Az angol Courier Alcxandriából jul. 26káról e’ 

tudósításokat közli: A’ kereskedési ügyek mégis 
rósz lábon állanak, ’s a’ bizodalmatlanság növek-
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szik. A’ basát azonban, mint mondani szokták, 
nem soká hagyja-el a’ szerencse, ’s midőn jöve
delmeit csökkenéssel fenyegető a’ kereskedési krisis, 
éppen akkor érkezett bizonyos hír arró l, hogy a’ 
szolgálatába fogadott német bányászok Kordofan- 
ban a’ peruinál gazdagabb arany-eret fedeztek-fel, 
mi azonnal megüzentetett neki Candiába, hol most 
tartózkodik. Legérdekesebb történet most Waghorn 
úrnak visszatérte azon hírrel, miként az angol kor
mány elhatározá, hogy minden más terveket mel
lőzve , a’ veres tengeren állít-fel gőzhajói közleke
dést Indiával, ’s Waghorn úrra és Campbell ezre
desre bízta a’ vállalathoz szükséges intézetek megté
telét.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápolból alig. 9kéről ezeket ír já k : 

Roussin admiral visszaérkezett Francziaországból, 
Eyragues úrnak nem kis Örömére, mert a’ vám
ár és más fontos dolgok igen szükségessé teszik a’ 
követ jelenlétét. Most már az egész diplomatái kar 
együtt van. A’porta megengedte, hogy a’ francziák 
Törökországba gabonát hozhassanak s vihessenek- 
ki. A1 gabona-kereskedésnek nagyobb kiterjedés is 
adatnék, de Francziaországon kívül más országok 
ezt valami nagy becsűnek nem tartják ‘s nem is 
kérik. Másként van a’ dolog a’ vám-ár egyenlővé 
tételében; ez mindegyik nemzetet érdekli, melly 
Törökországgal legkisebb érintkezésben v a n , ’s 
egy kormány sem mulasztja-el iránta a’ portával 
értekezni. Némelly angol kereskedő házak itt vas
utat szándékoznak épitetni, ’s a’ divan elibe terve
ket terjesztettek. Ezekre nem egyhamar várhatnak 
határozatot, ’s az illy vá'lalat, a’ csekély kereske
dés mellett, nem is nagy hasznot Ígér; de mivel a’ 
sultan nagy barátja az újításnak, teljes hatalmánál 
logAa a’ szükséges földeket vasút építésre kijele!- 
te theti, ’s a munkát gyorsan elvégeztetheti, és így 
megcshetik, hogy e’ közlekedési m ód, hasznossá
ga feltűnvén, jtt hamarább lábra kaphat és elter
jedhet , mint más akárhol. A* nagy admiral expe- 
ditioj'i köz beszéd tárgyává lön, és sok gyantá
sokra ad alkalmat. Úgy hiszik, hogy a’ porta őt a’ 
tunisi be) ellen küldte, mi ellenkezésben lenni lát
szik Francziaország cránti hajlandóságával, ’sa!ig- 
ha ez is úgy nem já r, mint az első expeditio. De e’ né
zetet nem osztják a’ franezia követségnél, s Mar- 
seillebehírnök küldetett. Görögországból írják, hogy 
az angolok szünetlen ármánykodnak, R udhardtúr 
pedig egész erejével dolgozik ellenük , ’s iĝ , ekszik 
Görögországot minden idegen befol) ástól megóvni, 
mi az ő helyzetét veszélyezteti, noha ő legjobb szán
dékkal ment Görögországba, ’s reményt ada a’ fe
lől , hogy e’ szenvedélyektől izgatott országban a’ 
rendet ’9 bizodalmát helyreálláítani képes leend.

PORTÜGALLIA.
Lissabon aug. 5kén. Hivatalos tudósítások az 

egész országból csendességet jelentenek , de magá
nos hírek szerint Leiria báró Valen^ában vitézül ol
talmazza magát, serege naponként szaporodik, a’ 
nemzeti őrük pedig, kik őt d’ Almargem báró alatt 
ostromolják, egymásután haza szökdösnek. Más 
részről Saldanha Thomar vidékén több több embert 
gyűjt-össze, ’s Coimbra ellen készül; hadi paran
csot bocsáta-ki, melly ben magát a’ királyné hadse
rege főgeneráiának nevezi, a’ katonákat részére 
állani szóllítja-fel, agyon lövetéssel fenyegetvén 
azokat, kik ellene fegyvert fognak. Hírlelék, hogy 
a’ charta Oportóban aug. 2kán kikiáltatott volna, 
de ezt aug. 3ki telegraphi üzenetek nem em lítik, 
sőt a’ várost csendesnek mondják. Az mindazáltal 

í bizonyos, hogy a’ revolutio előre halad Leiria és 
i Saldanha a la tt, kik nem olly férfiak, hogy elkez- 
I dett munkájokat könnyedén félbe-hagynák; sok 
j generál és ezredes csatlakozék hozzájok, pénzel bő- 
[ ven el vannak látva, a’ sereg nagyobb része ugyan 
j nem állott pártjokra , de ellenük fegyvert fogni nem 
I akar, ’s így vállalatuknak elébb utóbb sikerülnie 
I keli. E ’ miatt a’ Nációnál félni ’s aggódni látszik, 
! ’s egyik számában igen magasztalja pártját, hossza
san elóbeszéli a’ septemberi revolutio szülte jó k a t, 
hogy a’ néppel elhitesse , miként azok, kik most 

j a’ kormányra törekszenek, az országot szerencsét- 
; lenségbe döntendik. Macario do Castro követ a’ 
; Periodico dós Pobres kiadójához írt levelében Iiely- 
! te’ennek tartja Sclnvalbach generál, most Setubal 
j bárónak elmozdítását a’ 2ik hadosztály parancsnok
ságától ; mert ő köszönetre méltó szolgálatot tőn a’ 
septemberi revolutiónak, ’s mint derék katona, a’ 
szó legszorosb értelmében, csak a’ tetlegi kormán) - 

i nak szokott engedelmeskedni, de miután az ál ha- 
i talomtól eltaszítaték, ezzel kötelessége alul felol-
• datvári, azon részre állott, melly neki igazságo-
* sabbnak Játszik. O nagy befolyással bír a’ katonák
nál , ’s a’ zendülőkhöz pártolása ezer emberrel ér
fel. — Goblet generál, belga követ, famíliájával 
együtt Lissabonba érkezett.

Lissabon aug. Gkán. A’ hadministerium név- 
I jegyzékét közli azon tiszteknek , kik Lissabonban 
elfogatandókvalának, de meg nem találtathattak, 
’s parancsolja, hogy engedelemnélkül eltávozottak
ként tekintessenek, és zsoldjuk ki ne fizettessék. 
Ez igen szelíd bánásmód, mert engedelem nélkül 
eltávozni, ’s felszóllításra meg nem jelenni, vilá
gos megszökés; de az uralkodó pártok , minthogy 
jó lélekisméretök soha sincs , kímélve szoktak bán
ni , hogy ha a’ koczka fordul, a’ kölcsön visszaa- 
dassék. A’ Diario több más rendeleteket is közöl 
fensőbb tisztek irán t, kik ezredek vagy erősségek
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parancsnokságától elmozdítatnak, mivel bizodalom 
nincs hozzájok. Más részről a1 kormány legcseké
lyebb szolgálatát is jutalmazza azoknak, kik a’ zen- 
cíülők ellen nyilatkoznak. Katonák altisztekké, al- 
lisztek tisztekké tétetnek, minél engedetlenebbek 
valának saját tisztjeik irán t, azon ürügy alatt, 
hogy ezek chamorrók. Mit várhatni még illyhadse- 
regtől? Legnagyobb önkény uralkodik minden ágá
ban az igazgatásnak, kiki ön tetszése szerint cse- 
tekszik, ’s azt hiszi, hogy mindenhez joga van. 
Braga kerület adószedője például jelenti, hogy ő ,  
mivel a’ ICik gyalog zászlóally, míg e1 városban 
fek ü d t, magát igen jól viselte , ’s kész volt mind
járt a’ zendülők ellen indulni, bizonyos kereskedő
től pénzt vett-fel, saját erszénye üres lévén , ’s a’ 
derék zászlóallynak egy hónapi zsoldot fizetett-ki. 
Az adószedő ez önhatalmú tettért dorgálás helyett 
hosszú dicséretet kapott. A’ herczeg elfogott segéd
jét , kevésbe m últ, hogy meg nem gyilkolta a’ 
nemzeti őrség 19ik zászlóallya, melly ez alkalom
mal a’ herczeg iránt is igen tiszteletlenül nyilatko- 
zék. A’ segéd ön bátorságáért vitetett Belem tor
nyába, honnan nehány nap múlva szabadon bocsá- 
ta tván , hogy a’ boszantásokat és életveszélyt kike
rülje , azonnal egy franczia fregátra ment. St. Le
ger gr. a’ herczeg másik segédje, az elsőnek elfo- 
gatását gátolni akarván, legnagyobb gorombaságok
kal iíietletett, ’s mint külföldi örülhetett, hogy 
egyéb nem történt rajta. Illy környületek között 
kételkedhetik-e valaki, hogy a’ cortes felírására 
nem erővel csikartatott-ki a’ királyné válasza, mi
ként a’ cortest felszóllítja, hogy haladjon tovább is 
a’ reform utján, midőn az alaptörvény mivét mi
előbb levégeztetni remélli, ’s azt a’ közötte és nem
zet közötti egyetértés feloldhatlan kapcsának akar
ja tekinteni? De ugyancsak hasznára is fordítja e’ 
helyeket a’ Nációnál, ’s erősen kapaszkodik hozzá
jo k , mint hajótörést szenvedő egy darab libegő fá
hoz. Időszaki politikai lapok közül, a’ Perio- 
dico dós Pobres, Nációnál és oportói Vede- 
tán kívül, egynek se szabad megjelenni, ’s ne
hány tudományi hírlapot k ivéve, mellyeknek 
szinte különös engedelmet kelle kieszközleniök, a’ 
többi mind eltiltatott. Ennél fogva a’ tudományos 
jelentések is , mellyekből nehány még a’ tilalom 
előttjelent-m eg, igen soványak, ’s csupán e’ kö
vetkező számokat találni bennük: „1. Manual cn- 
cyelopedico para ouzo das escollas d’ instruc^ao pri- 
maria (180 reis), egy igen felületes m unka, tulaj
donkép pedig csak encyclopädiai lajstrom. 2. A’ 
Constitucgao espanhola 1837ről,. portugáli nyelvre 
fordítva. 3. Resumo da história de Portugal até a 
morte de D. Pedro (100 reis) ; ez is csak lajstroma 
a’ portugáli történet nevezetesb eseményeinek. 4 . !

Fen is, napi lap, első szám. 5. Theodoro on os 
Peruvianos, novella Pigault-Lebruntől, portugáli 
nyelvre fordítva (120 reis.) 6. Almának da cidade 
do Oporto (480 reis.) 7. O Cartista, napi lap első 
szám (20 reis.) 8. Epicedio a’ morte de Telles Jor- 
dao (40 reis), silány elménezség.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridból aug. Ild ikén  így írnak: A’ cortes 

tegnapelőtti ülése' levoná a’ leplet, melly eddig sok 
fontos viszonyokat eltakart. Most már hivatalosan 
tudva v a n , minő szabadságban él regens király-né 
0  Felsége, ’s csudálhatni az őt környező ministe
rek magas érzetét, hódolatát ’s egyenességét. Ez 
alkalommal egész Európát érdeklő tárgyak jővén 
szóba, azokat úgy közöljük, mint a’ Gacetában 
hivatalosan kinyomattak. Calatrava ú r , Arguelles 
úrnak azon állítását, mintha a’ regens királyné ca
marilla által igazgattatnék, megczáfolandó, így 
szóllott: „Mióta minister vagyok, a’ kormánynak 
valamennyi tettében megegyezett Ő Felsége; és 
ha ollykor vonakodott is , elég vala azt mondanom, 
hogy ennek így kell lenni, ’s példátlan készséggel 
hajlott szavamra. Ő Felsége rám bizá, sőt paran- 
csolá egész Europa előtt kinyilatkoztatnom, hogy 
semmi más befolyást nem ism er, más tanácsot 
nem követ, mint feleletesj ministereiét. Mind az t, 
mi ennek ellenére felhozathatnék, átalában álnak 
nyilatkoztatom. Arguelles úr ezt nem fogja rósz né
vén venni. A’ hon ellenségei azt akarnák elhitetni, 
hogy 0  Felsége múlt évi augustusban la Granjában 
katonai zendülés által kénszeríteték elfogadni az 
1812ki constitutiót. Ez rú t hazugság. Mi történt 
la Granjában, kiki tud ja; de ez eset előtt már jó
val kívánta O Felsége Ön meggyőződéséből, és 
nem egy harmadiknak tanácsa által vezettetve, az 
1812ki constitutio visszaállítását. (K ár, hogy e’ 
környületet elébb nem közié a’ ministeri elnök!) 
A’ regensné körében ugyan vannak talán ármány- 
kodók, de ő maga sokkal fentebb körben van, 
mint sem a' szövevényekben részt venne.“  Az igaz- 
ságminisíer: „Egy év óta vagyok minister, ’s meg 
kell vallanom, hogy Ő Felsége minden javaslata
imban halogatás nélkül megegyezett, ’s többször 
haliám szájából, hogy ha helyzete a’ kormányon 
gátlaná a’ nemzet felségi folyamatát szabadságainak 
megerősítésében, ezen esetre kész beadni elbocsáta- 
tását.“  Arguelles úr ezután két óráig tartott beszé
dében állítá, hogy a’ ministereknek nincs joguk va- 
lamelly követnek a’ cortesben felállított nézeteit 
megítélni, mindazáltal örül az adott fel világításo
kon. „Regensné0 Felségének ezélzatai, úgymond, 
a’ legjobbak, de emberiség feletti szilárdság kivált
ságát nem nyerte az égtői, hogy minden befolyás
nak ellenszegülhetne, és én tapasztalásból tudom ,
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hogy többször kéntelen volt engedni e’ befolyások
nak , mellyek még most is léteznek. De az én teg
napelőtti ezélzásim csak a’ múltat érinték, ’s nem 
a’ jelen ministereket. Calatrava úr ma meggyőzött 
minket a’ felől, hogy a’ királyné mindent önként, 
örömest és saját megnyugtatására cselekedett. Bár 
minden generálaink, tiszthatóságink, az Ő Felsé
génél megbízott, vagy általa barátságos hatalmak
hoz küldött diplomaták meggyőződnének e rrő l; 
én kívánom , hogy ők e’ nyilatkozást hallják, ’s 
magokat hozzá alkalmazzák; különben alapjaiban 
rontanák-le a' monarchiái elvet, mellyel mindnyá
jan elismertünk“ (nagy tetszés.) Továbbá kifejté 
az eseteket, mellyek Isturizt 1836 májusában kor
mányra emelék, ’s azt v ita tá , hogy a’ királyné
nak a’ ministerek jelenléte nélkül senkit, különö
sen idegen követet elfogadnia nem szabad, és hogy 
még a’ família leveleknek is a’ statusminister kezén 
kell keresztülmenni, mielőtt a’ királynéhoz jutná
nak. Sevillában 1823ban a’ király rá állott volna 
a rra , hogy a’ cortest önként kövesse Cadixba, ha 
ót erről egy idegen ügyvivő (sir William A’ Court) 
le nem véré. „Én tisztelem, így végzé beszédét, 
a’ generálokat, de nem hizelgek nekik. Meggondol
hatnák ő k , hogy II. Isabella ügye elválhatlan a’ 
szabadságtól, mert ha csakugyan absolutismusnak 
kell lenni, úgy inkább választom D. Carlost, mint 
Isabellát, mert amannak maga nemében vannak 
némelly elsőbségei; ő o!Iy korú despota, mellyben 
az ember mentt a’ szenvedélyektől, maradéka bi
zonyos, ’s oily nézeteket vall, mellyek a’ nemzet 
nagy részét meghatották, ’s e’ részből sokan a’ ki
tűnő osztályhoz tartoznak; könnyen lerántaná ő a’ 
koronát egy hat évű gyermek homlokáról, ha en
nek absolutismusnál egyébb gyámola nem volna. 
Ballesteros, Labisbal, Morillo elveszték borostyá- 
nukat, mert idegen Ígéreteknek hittek; vajha ge
nerálaink most elővigyázóbbak lennének.“' — Ezen 
állításoknak magyarázatra nincs szükségük; csak 
az utolsó év történeteinek kell más fordulatot adni, 
mivel már tudjuk, hogy Garcia altiszt és az általa 
vezérlett revolutio nem volt egyéb képzelet szüle
ményénél. — A’ franczia követ tegnapelőtt hírnö
köt kapott Parisból, ’s azonnal a’ királyné udvar
lására m en t, ma pedig hírnököt küld Parisba.

Perpignanból aug. 17kéről üzenteték Parisba, 
hogy Valenciában aug. 12kén azt h itték , hogy a’ 
praetendens Mirambelből aug. lOkén Segovia bevé
telének hírére Madrid ellen nyomult. Oraa Segor- 
beből aug. l lk é n  Teruelbe indult. Valencia kórhá
zában 1200 katona fekszik a’ királyné seregéből. 
Bordeauxi aug. ISki üzenet szerint a’ praetendens 
aug. l lk é n  Alhambrában, 12kén Sillában volt, kö
zel az albarracini erdőhöz. Oraa Xcricában állott.

A’ közép tenger hosszában is olly segéd mun
kálatot kezdettek az angolok, mint J. Hay 1. alatt 
a’ cantabriai partoknál. Sir R. Stopford admiral jul. 
lOkén Princesz Charlotte 104 ágyús hajóval Port 
Mahonba érkezett, hol fő álláspontja Ieend. Megü
zenő a’ britt consulnak Barcelonába, hogy az otta
ni kikötőbe érkezett Princesz Charlotte és Vanguard 
hajókon levő 1500 emberrel rendelkezhetik a1 ki
rályné kormánya. Az ajánlat azonnal elfogadtaték, 
’s a’ Vanguard Villanuevába (melly a’ tenger hosz- 
szában Barcelonától Tarragona felé nyúló ország
úton fekszik) küldetett, mivel e’ helyet Tristany 
fenyegető bandájával. Tristany erre Siljasba vo
nult (ugyanazon úton Barcelonához közelebb.) Chil
ders angol brigg tüstént oda evezett 300 emberrel, 
kik 2 pattantyús csapattal és 3 csapat barcelonai 
nemzeti katonával, visszaverték a’ velők makacsul 
szembe szált ellenséget.

Madrid aug. 13kán. A’ főváros folyvást hadi 
tekintetű. A’ hatóság névjegyzékeit készíti a’ hon
fiaknak, kik önkénti szolgálatra ajánlkoznak , utá
nozva a’ nemzeti katonaság buzgalmát, mellynek 
érdemét rendkívüli köszönetmondással ismerte-el 
a’ regens királyné. Espartero gyalogsága éppen 
most jő -be, a’ nép buzgalmas kiáltozása között, 
a’ vár felé vonul, ’s ott Ő Felsége előtt lépdeí-el. 
A’ general, kit a’ nép szabadítóként köszönt, ’s ő 
Felsége nagy kitüntetéssel fogadott, midőn a mi
nisten elnök bemutató, már ráállt a’ hadministe- 
rium elfogadására. Mendez Vigo és Púig Samper 
mintegy 5 ezer emberrel keményen zaklatják az 
ellenséget. Ha Espartero velők egyesül, akkor 16 
ezer emberrel leend dolgok a’ carlistáknak, kikSe- 
goviába vonták magukat.

Narbonnei aug. 20ki üzenet szerint a’ praeten- 
dens Alhambra felé nyomult Madrid ellen; Oraa 
Rubielos de Mórában ’s Teriiéiben tartózkodott, ’s 
meg nem gátolható, hogy Sanz és Tallada temér
dek zsákmányukkal a’ praetendenshez ne csatlakoz
zanak. Meer báró Barcelonában a’ középponti junta 
felállítását jóvá hagyta; a’ 18— 10 évii nőtlen’s öz
vegy férfiak felfegyverzése elhalasztatott.

L e g ú ja b b . Calatrava ministeriuma beadta 
lemondását; ’s aug. 18diki kir. határozat által kö
vetkező ministerium neveztetett: E s p a r te r o  mi
nisten elnök; B a r d a x i  külső-; V ad i l lő  belső-; 
S a lv a to  igazság; Pio Pita P i z a r ro  pénzügy,- 
S an  M ig u e l gral ideigleni tengerügy,- D. P e d r o 
C h aco n  ideigleni hadminister. — Segoviát oda 
hagyták a’ carlisták. Madrid csendes.

** *
KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK.

Sttugart aug. 20kán. Posztó - vásárunkra már
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is sok Vevő jö tt;  posztóban’s gyapjú-árúkban lesz 
válogatniok, eddig 14 ezer darab van bejelentve; 
gyapjú is érkezett vagy 1200 mázsa, többnyire 
külföldről, ’s posztóért fog elcseréltetni.

Lafitte hitelbankja julius végén csakugyan lét
re jö tt, még pedig a’ legmerészebb várakozást is 
haladó sikerrel. Lafitte 50 millió alaptőkét akart 
aláíratni, ’s két hét alatt 65 millió volt aláírva; ő 
maga 77a millióval lépett-be. E ’ bank Parisnak va
lamennyi kereskedő házát rövid időn annyira érde
kébe vonandja, hogy a’ párisi követek egészen az 
ő befolyása alatt fognak választatni. Lafitte bankja 
igen nagy hasznára leend a’ franczia kereskedésnek 
először az által, hogy 25 francos jegyeket ad-ki, 
holott a' franczia banknak legkisebb jegye 500 fran
cos ; másodszor hogy minden nemű depositumra 
költsöilöz pénzt.

Szászországban 1836 végen 16 különféle rész
vényes társaság létezett 9 millió 548 ezer tallér tő
kepénzel; folyó évben egy gépelyes szövő intézet 
200 ezer tallérral, és a’ lipcse-dresdai vasút 30 ezer 
részvénnyel’s 3 millió tallérral járult hozzájok, ’s a’ 
részvényes tőke 12 millió 148 ezer tallért teszen. 
— A’ Lipcse ’s Althen közötti vasúton aug. ISig 
öszvesen 58,930 személy jö tt ’s ment.

Bécs aug. lOkán. Éppen most érkezett tsidó- 
sítás, miként Pannónia gőzhajó szerencsésen ke
resztülment a’ vas kapun , ezen. ezred »év óta félel
mes és meghódíthatlan Duna téren , mellynek szik- 
lá jin , zuhatagain és sebes árjain a’ mai kor tudo
mánya ’s energiája diadalmaskodott. Feszülten vá- 
ratik* valyon fog-e sikerülni a’ kremsi híd alatti 
elhajózis. A’ dunai gőzha j ózási társaság a’ csá
szár által nevezett duna-szabályzási biztosság e)i- 
be terjesztő nehézségeit a’ kremsi hid-építés iránt. 
Ez idén szó sem lehet a’ Regensburgigjárásról. F er
dinand császár éjszaki vasntján 10 ezer ember dol
gozik. Bécsből 7 , a* középen pedig 3 mértföldnyi 
tér egészen elkészült, és így Braunig még csak két 
mértföld van csinálatian.

A’ Times egyik kereskedési czikkelyében ezt 
olvashatni: Pamut-fonal alkalmasint nagy mennyi
ségben fog kivitetni, kivált Német-és Oroszorszá
gokba , ho! a’ kereskedés csak honi készítmények 
belső forgásában á ll , ’s az egyesült statusok pénz- 
krisise által kevéssé rendítetett-meg. De a’ pamut
szövetek kivitele nem leend kedvező, mert Ame
rikába, hol e’ szövetek leginkább vásároltattak, a’ 
mostani környületek között, kevés vagy semmi 
sem küldethetik, valamint Németországba sem a’

német vám-egyesület m ia tt; de a’ pamutfonásra 
mind Német-mind Oroszország szaporodó karton- 
gyárainak folyvást szükségé leend. Mig az ameri
kaiak honi gyárin öveikkel Délamerika vásárain a’ 
brittekkel concurrálnak, az alatt Oroszország Mos
kau és Tula kerületeiből múlt év végén sok pamut- 
szövet szállítaték Konstantiiiápolba ’s oily jól ke lt, 
hogy illy árúkat már Persiába is szándékoznak kül
deni. A’ tulai vas is kedvet talált Konstantinipol- 
ban.

Ulmban a’ répaczukor-gyár a’ készített ezukor 
nagy részét megtisztázta ’s kereskedésbe tette. A’ 
ezukor szépen megjegedett, ’s külsejére és ízére 
nézve semmivel sem alább való az indiai ezukor- 
nál, minél fogva igen kapós, ’s némellyck hinni 
sem akarják, hogy indiai ezukor nem v olna hozzá 
vegyítve- Mások répa-ízeért ellenzik e’ ezukrot, 
mit nem m ásnak, mint az ő csalódásuknak tulaj
doníthatni, mert ők mint tiszta répaczukrot ettek 
indiai helyett, ’s viszont tiszta indiaiban répa-ízt 
képzeltek érezni. Egyébiránt Uhuban a’ répaczu- 
kor-készítésnek franczia módját jobbnak tartják a' 
Schuzcnbach féle módnál.

Rheingauból aug. 17kén írják , hogy a’ szőllő, 
a’ kedvező időjárásban, igen szépen mutatkozik, 
’s már is három héttel elébb v a n , mint tavaly volt 
ez idő tájban; az idei bor az 1835 és 1836kit mind 
mennyiségre mind minőségre haladni fogja. A’ töb
bi termékek is olly jók , hogy jobbat kívánni sem 
leheti

Norris úr Philadelphiában , gőzszekerének je
lentett javításait próbautazások által hitelesen bebi
zonyította. Philadelphia mellett t. i. a’ columbiai 
görbe ’s 1— 100 emelkedésű v asúton egy óra alatt 
3300 mázsa teherrel 7— 9 angol mért földet haladt. 
Annak megmutatására, hogy a’ gépel} nek a’ felfe
lé menetelkor mutatkozott ereje nem az első meg
indítástól van, Norris úr megállította a’ szekeret, 
’s újra hasonló sebességgel indította-cl. Ez a’ balti
morei gépel!} el együtt igen nagy fontosságú dolog, 
mert most már a’ halmok sem gátolhatják a’ gőz- 
gépely alkalmazását, ’s vasút építése, hegyes vi
dékeken sokkal kev esebbe fog kerülni. A’ lipcse- 
dresdai vasut-társaság egy baltimorei gépel} t már 
megrendelt, sőt Norris úr javításairól értesítetvén, 
rem élhetni, hogy ő nála is teend megrendelést. 
Minő jav ításait várhatni jövendőben a’ vasutaknak, 
csak onnan is láthatni, hogy a’ közelebbi hat hó
nap alatt Angliában, Éjszakamerikában, Franczia- 
és Németországokban illy féle javításokra 53 szaba
dalom-levél kéretett-ki.

Kiadja K u l ts á r  A. — Szerkezted G a lv ác sy . Zöldkertutcza 4 9 8  sz.
N y :m  tatja T r a t  t n e r  - K á r o l y i  Urak* útezája 612  szám a la tt,
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T U D Ó S Í T Á S O K .
SO. szám. P e s t e n  s z e r d á n  Szent M iB iá a y h ó ' 6 k án  l§3?

Magyarország és Erdély (kinevezések ; tűzveszély; nomog) i lóverseny; ’sat.j Nagybritannia (John Sunday’ beszélgetése I. Glenelggel; a' 
köret-választás végbe-niegy; a’ királyné első látogatása Windsorbaa; canal, >i hírek; ’sat.j Franc/.iaors/.ág (a’ Moniteur felvilágosítása 
egy újabb befogatás5 ügyében; afrikai hírek; ’sat. Amerika. Olaszország (cholera Romában; ’sat.j Hollandia. Németország. Kefetindia. 
Spanyolország (telegrah üzenetek; a’ hivatalos cailistai újság a’ spanyol ötckodosi jogróly az új ministcrek’ charakteristikája; ’sat.Jl

Kereskedési hírek.

M A G Y A H O líS Z A G  és  É R D É L Y .

ó  cs. k. Felsége f. évi jul. 15dikéről költ leg
felsőbb határozatában a' zágrábi kir. akadetniánál 
Susich László halála által megüresült történettudo
mányi oktatószékre Q u a t t e r n ik  J ó z s e f  u ra t, 
eddig az ottani gymnasiuniban grammatikai osko
lák’ professorát méltóztatott kegyelmesen kine
vezni.

Ő cs. k. Felsége aug. 5diki legfelsőbb határo
zata által pesti hadőrségi főorvos Schenk Ferencz- 
nek Pozsonyba áttételese által megüresült helyre az 
őd. sz. dragonyos ezred’ orvosát Frank Jánost ; to
vábbá a Czikárt Ferencz katonai főorvos nyugal
mazó >a által Komáromban megüresült kát. főorvosi 
tisztségre Boross Károlyt, az első székeiy-határőr- 
gyalog-ezred’ orvosát méltóztatott kegyelmesen k i
nevezni.

A’ nm. m. k. udv. Kamara a’ Malyeavcczben 
megürült harminczados hivatalra Fillitich Lukácsot, 
krapinai harminczadost, ennek helyébe Adelsfcid 
Lajost, orechoviczai ellenőrködő hivatali Írnokot 
és az orechoviczai ellenőrködő hivatali irnokságra 
Seitz Vinczét, bregatmei útlevél-kiadót, nevez- 
tc~ki.

A’ nagym. m. k. udv. Kamara Carlopagora 
só -és 30adhívatali pcrceptorrá ottani elienór Ségher 
Vinczct; Karol)rvárosra 30adhívatali ellenőrré pet- 
talii 30adosi ellenőr Steffula Jánost; Buccariba só- 
és 30adhívat. ellenőrré sz. kozmái 30ados Kosso- 
vich Káro ly t; végre Hausier András farkasligeti 
SOadkerülőt Neudorfra; xuppanyci 30ad kerülő 
Pintér Antalt pedig Tiszkováczra 30adhívat. útio- 
vcí-\izsgálókká nevezte.

A’ n. szebeni rom. catholicus plebánusi hiva
tal és fogarasi egyházi kerület csperestsége, mclly 
főtiszt. J a k  óh i Ferencz úrnak idei mart. 27ikén 
történt ineghalálozásával ürességbe jö tt ,  a’ köze- 
ebb múlt július lOdikén betöltetett, ’s á r r á ,  a’ 

nagymélt. erdélyi r. cath. püspök cs. tusnádi K o
v á c s  Miklós úr ő cxcja által ajánlott három érde
mes személyek közűi, a’ hazai fels. kir. kormány
szék az említett szt. ckklézsiara nézve birt patro- j 
öatusi jusánál fogva, főtiszt. S c h la u f Ignáczurat, j 

Féleszlendó*

a’ tiszteit püspök úr ő excja érdemes titoknokát 
méltóztatott kinevezni.

A’ kisdedóvó intézeteket Magyarországban 
terjesztő Egyesület’ I837diki évkönyve“  (válasz- 
tottsági határozatbál kiadta Kacskovics Lajos , 
egyesületi títoknok, nyomatta Trattner-Károlyi) 
ekép adja-elő az említett intézeti pénztár’ lS36kí 
állapotját: Bevétel 1632 for. pengőben; kiadás 63 
f. 49 k r . ; kamatra adott tőkék: alapítvány-tóke 
száztol hatos 506 fo r .; ideiglenes tőke 500 fo r .; 
pénztár maradék 1837re 562 for. 19 kr.

„Maria Anna“ újonnan épített pompás gőzl>a- 
jó , melly a’ Bécs és Linz közötti hajózásra van szán
va , folyó sept. 7dikén indul először Pestről Bécs 
felé.

Béla, augustus 26. A’ gyakori tűzveszélyek, 
inellyek Leibicz szepesi várost érik , lakosit végin- 
séggei fenyegetik. Alig épülhete-fel e’ városnak 
egyik, műit évben vidám által elhamvasztott ne
gyede, *s lilái* tegnap délután megint az éjszaki szél 
erős fúvása közben egy varga’ vigyázatlan tüzelé
se által támadt tűz mind a’ három templomot, kór
házat, tornyot, tanácsházat, iskolát, papakokat 
s a’ város’ nagyobb részét hamuba dönté. A’ csű
rök takarmányostul elégtek, ’s több ember is e’ ret
tenetes tűzveszélynek áldozatja lód. A’ szorongó' 
szegénységben csüggedtüket c’ szerencsétlen kö
rülmények közt a’ XYÍ. város’ kölcsönös tűzkár- 
mentési intézete valamennyire segítheti ugyan , de 
o’ segedelmet annyi ínség mellett nem is fogják 
erezhetni.

Tek. Pest vmegye köze'ébb tartott közgyűlé
sében a’ marhahús font jának árát Buda és Pest v a 
rosokra nézve az eddigi 13 k i ban meghagyta.

SO M O G Y I L Ó V E R S E N Y . Aug. 15kén 
délután két órakor volt az első lóverseny illy rend- 
del: 1. első versenye az adózóknak 60 és 20 pfrt- 
ra 2. ang, in. f. indultak többen: B e r ta  Sámuel’ 
aszalói adózónak 6. e. pej kanczája Rózsa első nyer
tes , B iró  Sándor ugyan aszalói adózónak 6 e.. 
pej. kanczája A b le r  második nyertes.— 2. 60 ar.. 
díj 1 Vsaiig, mf. isin. 3 e. 90,— 4e. 110,—5e. 115—? 
6e. éi id. 119 ft, k. 2 fonttal k e v e se b b id. b v a k  &
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fonttal több teherrel. *— a) C sa p o d y  Pál úrnak 
ie. f. v. sz. na. Milord apj. Y Election, any. Miss, 
3. 2. b) C z in d e ry  László úrnak 4e. f. v. sp. k. 
Babiecka, ap. M urphy, an. Csinos 2. —  visszahú
z o t t .  3) F e s t e t i c s  Mihály grófnak Estrella 3e.
1. v. sp. kan. ap. Murphy; any. Helena 1. és így 
nyertes — első Ízben 5. másod Ízben 3 ' 50" —- 3. 
Ötödik versenye az adózóknak 25 és 15 pfrtra 1V# 
ang. mf. B iró  Sándor aszalói adózónak fenirt k. 
e;so nyertes. — S z a k á c s  Gergely jákói adózó
nak Barna nevű paripája másod nyertes. — 5. Kü
lön verseny 10 ar. tét. fuss v. fizess 2 ang. mf. a) 
.)őry Imre úrnak Bózsina nevű f. v. sp. k. ap. 
M urphy, any. Rózsa 125 fonttal lovagolta báró 
Yénkheim Victor ’s nyertes lón. b) F e s t e t i c s  
Gejza grófnak 3e. f. v. p. k. Piczike ellen ; ap. Mur- 
l'hy; any. M ary, mcllyet tulajdonosa Iovaglott. 
— 5 3 0 / ' —  0) külön verseny 25 ar. tét. fele há
tat l'/ü ang. mértföldet 90 fonttal, c) C sa p o d y  
i*ál úrnak 3e. f. v. s. 1. Marbuck ap. M urphy, any. 
Marbeck első és így nyertes 3 ' 3 0 // b) C z in d e r y  
László úrnak f. v. p. k. Marianne ap. Murphy an. 
Csinos. — külön verseny 25 ar. fuss v. fizess 2 
äug. m. )nt. Angol lovasok: a) C z in d e ry
László 4e. sp. k. Babiecka b) F e s te t i c s
Miklós g. ak 4c. p. k, Rebecca, derék futás, a’ 
biró kéte. k jelenté a z t , minthogy mindketten olly 
egyszerre érték a’ nyerőponthoz, hogy különséget 
köztük nem tehetett; a* tulajdonosak új futásban 
egyeztek-meg, okkor Rebecca győzött 5' 20." 8) 
külön fogadás 5 ar. 1 Ya ang. mf. a) Venkheim Victor 
bárónak id. f. v. sz. p. Zack nyertes lón, lovagolta 
tulajdonosa 3 '3 2 ."  b) F e s t e t i c s  Miklós gróf4e. | 
sp. m. Rummelpuíf ap. Murphy an. Queen. — Lo- 
vaglotta Festetics Gejza gróf. — 9) Külön fogadás 
lO ar. lYa ang. mf. F e s te t i c s  Miklós gróf lovag- 
lotta utolsó nevű pej kanczáját’s nyertes lön 5 '2 3 "  
I l l é s  F  ercnez úr ellen , ki ugyan Festetics gróf j 
nak Gustus nevű kanczáját lovaglotta. —

A u g u s tu s  16kán délután 2 órakor volt a’ 
2dik verseny um: 1) második versenye az adózók- > 
nak lYa ang. m. 50 és 25 p. for. jutái. S zab ó  Jó- j 
zsef eddei adózónak Fecske nevű 9e. k. első nyer- j 
tes; M ag y a r János gamási adózónak Csillag nevű j 
Ce. p. 2ik nyertes. 2) Ötven ar. díj minden nem- 
teli v. ló ra , bárki tulajdona 1 ang. mf. teher mint 
a’ 60 ar. díjnál: — a) C s a p o d y  Pál úrnak s. k. 
Marbeck első és így nyertes, 4 '~ - b )  F e s t e t i c s  
Miklós grófnak p. k. Rebecca ellen. 3) C z in d e ry  
díj 10 ar. 1 ‘/a mf. árendások, cselédek ’sat. szá
m okra, indultak többen, V ö rö s  János Eszterhá- 
zyhgnek füredi csősze lőn nyertes, 4c. fekete kan- 
czáján 4' — 4) külön verseny 20 ar. fuss v. fizess 
1 Iía ang. mf. magyar lovasok a) Czindery László

úrnak 3e. f. v. p. k. Marianne v. h. *s így b) Fes
tetics Miklós grófnak 3e. s. p. k. Estrella maga jár* 
ta körül a’ pályát. f>) Külön verseny 10 ar. té t  
fuss v. fizess 90 fon t, magyar lovasok, teher kü* 
lönség nélkül: — a) Csapody Pál úrnak 4e. sz. k. 
Bogáncs kitört b) Czindery László úrnak 3e. p. k . 
Nyalka. 2ik —  c) Festetics Miklós grófnak 4c. p. 
k. Utolsó lön nyertes 34 40" alatt. — 6) Külön ver 
seny 10 ar. tét. fele bánat 1 Ya ang. mf. 90 font. a) 
Csapody Pál úrnak sz. in. Mylord, lső 3' 3 8 / ' b) 
Festetics Miklós gróf p. k. Piczike 2ik — c) Czin.- 
dery László úrnak sz. k. Mocskos. 3ik.

7. F ő is p á n  i d íj  50 és 30 pengő ftra szegé
nyebb sorsú curialis nemesek számára adta Mérey 
Sándor ú r  somogyi főispán. Indultak hárman, kik 
közt Szita Ferencz osztopányi nemes sárga k. első
— Király Lajos nemes-dédi curialista fekete k. má
sod nyertes lön. — 8) Tréfa futás apróbb (pony) 
paripákon indultak hatan u. m. Festetics D iénes,— 
gr. Festetics Gejza — gr. Festetics Miklós. — gr. 
Kegievics Gejza — Somssich Pál — és báró Venk
heim Victor. — Kik közt Festetics Miklós gróf 
első és Somssich Pál úr másod-nyertes. — X4 —

Augustus 17kén délután 2 órakor volt a’ 3ik 
verseny: u. m. 1) Harmadik versenye az adózók
n ak , 40 és 20 pengő ftra 1 Vő ang. mf. indultak 
többen, kik közt N a g y  József m. egresi adózó
nak 8 esz. sárga k. első nyertes; — Pottendi F e
rencz hetesi adózónak egér k. másod nyertes lón.
— 1) F e s t e t i c s  Gejza díj 50 ar. lV# ang. mf. f. 
v. lovak szokott, t. vérek 10 fonttal több teherrel: 
a) D ő ry  Imre úrnak 4e. sp. k. Rosina lett nyer
tes. — 4 ' — b) Venkheim Victor bárónak id. sz. 
p. Jack lovasát levetette. 3) negyedik versenye az 
adózóknak. 30 és 15 pengő f tra , indultak többen, 
kik közt Kiss Samu csoknyai adózónak 8e. p. p. 
Tatár első nyertes. —> Bognár István m. egresi adó
zónak 8e. b. p. Bogár másodnyertes Ion. 4) 40 ar. 
díj minden Somogybán nemzett sem t. v. apától 
sem t. v. anyától közvetlen nem származott 
lovakra. — a) F e s t e t i c s  Miklós grófnak le. p. 
k. Utolsó lső 3' 40" b) S o m s s ic h  Lőrincz ú r
nak nem idom. s. k. Buczkó 2ik derék futás. — 
5) A’ Somogyi asszonyságok pályadíja állt ezúttal 
egy 112 ar. érő serlegből. 1 Vu ang. mf. 3e. 105. 4e. 
135 — 5e. 140 6e. és id. 144 f t ., k. 2 fonttal keve
sebb teherrel; — úr lovasok. — C sa p o d y  Pál 
úrnak 3e. s. k. M arbeck, lovaglotta gróf Batthyányi 
István a’ kiszabottnáL 17 fonttal több teherrel. — 
2ik Ugyanannak 3e. sz. m. Mylord lovaglotta B. 
Venkheim Victor 8 fonttal több teherrel, 3ik Cz in- 
d e r y  László úrnak 4e. sp. k. Babiecka lovaglotta 
báró Venkheim László. 4dik F e s t e t i c s  Miklós 
grófnak 3e. sp. k. Estrella, lovaglotta gr. Festetics
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Gejza első ’s így nyertes 3' i0.j/ Ugyanannak 4e. 
p. k. Rebecca, lovagíotta gr. Alberti; aik Z ic h y  
János úrnak 3e. s. k. Election , lovagíotta gr. Kinsky 
—  kitört. — 6) külön fogadás 10 aranyban fuss v. 
fizess l 1/« ang. ni. a) F e s t e t i c s  Miklós grófnak 
4e. p. k. Utolsó nyertes; b) S z e g e d y  Sándor 
úrnak 5e. sz. k. Szóllő kitört. 7) 30 ar. díj 5/4ang. 
mf. feltételek mint a* 60 ar. díjnál, a) C sa p o d y  
Pál úrnak 3e. s. k. Marbeck Iső és így nyertes 3' 
10" — b) Festetics Miklós grófnak 4e. sp. m. Ru- 
melpuff, 2 ik .—  9) Befejező, gr. Festetics Miklós 
egy igen szép habpipát ado tt, mcllyért versenyt 
futhatott minden paripa, melly idomítva nem volt, 
uraktól lovagolva. — 8/4 ang. mtf. indultak gróf 
Keglevics Gejza , gr. Lamberg Rudolf és Somssicli 
Lőrincz, kik közt gr. Keglevics Gejza Czindery 
László úrnak Daczos név ü sp. paripáját lovagol
ván lón nyeres. 4' -— 8) Ponyfutás, úr lovasok, 
% ang. mf. 10 ar. mellyet gróf Festetics Miklós 
adott; — indultak gr. Alberti Fridrich (első és így 
nyertes lón Rózsi nevű p. k.) gr. Ratth) án) i Ist
ván 2ik , — gr. Festetics Gejza (kitört) gr. Kegle
vics Gejza 3ik. —

A’ forró hőség, és follegként szálló por, elég 
kellemetlenségek voltak, mellyek vendégeinket el
ijeszthették vala, mégis igen szép számmal dicsek 
hettünk; egyedül az elkésett mezei munkákkal fog- 
lalatos köznépből jelentek ez idén kev esebben meg, 
tanúságul, miként a1 tavasz és ősz szolgálhatnak 
egünk alatt ill) esmire legalkalmasabban.

N A G Y B R I T A N M A .
Schavvendaee, felső Canadában a’ chippevvay 

indus törzsök fő je , másként John Sunday (vasár
nap) minthogy keresztény téritővé le tt, aug. 16- 
kán Glenelg lordal a’ külső ministeriumban azon 
elvnek elismerése iránt értekezett, hogy az ame
rikai indusok az ottani földnek eredeti tulajdono
sai. M inthogy, úgy m ond, a’ térítők nagy indus 
községeket keresztény hitre térítettek ’s földmíve- 
lésre b írtak , kívánni lehet, hogy az indusok, kik 
kápolnát, oskolát építettek, ’s földeket mívelnek, 
azon felső Canadában is bevett gyakorlat alá ne 
vettetnének, miként ők földjeiktől távol eső va
donba szórhatnak, ’s így a’ nyáj clválasztatik a’ 
pásztortól, ki az erdő fijait kereszténységre teríté. 
A’ M. Chronicle ennél fogva remélii, hogy Cana
dában az indusok áliapotjának megvizsgálása el fog 
rendeltetni; de a’ nagy indus községek keresztény 
hitre térésében kételkedik.

A’ királ) né aug. 22kkén teendi első látogatá
sát M indsor-v ál ban , hol fényes készületek tétet
nek elfogadására. Virágokból diadal-ív fog felállí
tatni a’ vár bemenetelénél, ’s 10 lány, fehér öltö

zetben ’s fehér rózsákkal koszorúzva, kosarakból 
virágokat hintend a’ királ) né éli be, egy pedig 
beszéddel üdvezlendi 0  Felségét. A’ mehet két sor 
asztal között vonuíand-'fel, hol 4000 szegény vendé- 
geltetik-meg. — Az udvarnál még egy tisZteletdámi 
hivatala volt üres, ’s ez Spencer (Althorp) 1. test
vérére bízatott.

A’ parlamenti választások egészen bevégződ- 
tek. 658 a’ követek öszves száma; ebből 316 re
former; 312 to ry , ’s így a’ ministen többség 34. 
A’ Globe 38ra; a’ tory-lapok pedig csak 24ro szá
mítják a’ ministeri többséget.

A’ vvürtembergi király Liverpoolból aug. lü 
kén Londonba érkezett, ’s mielébb visszakésziií 
ITaagába. A’ belgák királya ’s király néja sept. 2ig 
Windsorvárba vára tik ; Ostendébe kormányi gőz
hajó küldetett, melly Ő Felségüket átszállítandja.

Canadából jul. 22ki hírlapok írják , hogy az 
alkotván) i elvek mellett visszatorlás mutatkozik, 
’s Papineau pártjától sokan elpártolnak. Némelly 
bankok a’ kész pénz fizetésnek megszűntetését ha
tározók, de a’ felső canadai bank folyvást kész 
pénze! fizet. Új-yorki lapok Canadában zavargáso
kat hirleltek, nevezetesen hogy St. Marie partján 
csata is történt volna; de ez nem vala eg) ébb vá
lasztási vitánál, mit a’ polgári hatóság baj nélkül 
Iecsilapított. Halifaxból a’ 83ik számú ezred Qir - 
beckbe küldetett.

A’ királyné a«g. 22kén tévé Windsorbaíi el
ső látogatását. Az oda vezető utat reggeltől fogva 
különféle kocsik s szekerek hosszú sora boritá. 
Kensingtonban, honnan Ő Felsége kiindult, két 
pompás diadal-ív emeltetek; az egész tanulóság 
kiállítatott, ’s Ő Felségét versekkel, a’ számtalan 
nép pedig harsogó éljen kiáltozással üdvezlé. W ind- 

lsorban valamennyi erkély ’s ablak, lobogókkal, 
tarka kendőkkel ’s v irágfüzérekkcl volt ékesítve, 
a’ Themse-hidnál és a’ Long M aik sétánynál vi
rágból diadal-ívek állottak, a’ sétány hosszában 72 
asztalnál 4000 szegény lakomázott; oldalt a’ ko
csik három sorban nyúltak egy angol niérf- 
földn)ire, a' lovagokon ’s gyalogokon kívül, kik 
az első daczára is temérdek számmal gyültek-ösz- 
sze. A’ királyné, annyával, és Lady F. Hastings 
’s lady C. Copley tiszteletdámákkal ült egy kocsi
ban; közeledtekor rakéta röppent-fel, ’s fél per
czenként egy egy ágyulöv és dörgött.^ A’ szegények 
asztalainál le fogott volna szálni Ő Felsége, de 
az esső miatt kocsijában maradt, mellynek fedele 
lcbocsátatott,’s egy inas esernyőt tartva fölé, csen
desén , nyájas hajlongásokkal ’s mélyen inegilletód- 
ve haladt, ezer meg ezer hurrah kiáltozáz között, 

vár felé, hol a’ lord-kamarás és lord-steward 
által fogadtaték. Később Grahamné asszony leve-

)(
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gőbe emelkedik léghajón; este az egész város ki- 
világítatott.

Az Observer ír ja , hogy Lyndhurst I. második 
nejének, kivel minap Parisban kelt-össze, az at- 
tya zsidó, neje pedig katholica vallásu. A’ Times 
viszont állítja, hogy Lyndhurst I. neje nem katho
lica, ’s attya nem zsidó. A’ True Sun megjegyzi, 
hogy Lyndhurst lordné nem az Anti-Gallican czí- 
mű munka Írójának, hanem azon Goldsclunithnek 
lánya, ki sokáig a’ Rothschild ház meghitt levele
zője volt. Ez is tévedés, úgy mond a’ Courier , 
mert Lyndhurst lordné, az Anti-Gallican Írójának 
lánya.

FRANCZIAORSZAG.
A’ Moniteur aug. 22kén írja , hogy közelebb 

a’ király kikocsiztakor, midőn már a" néző soka
ság oszlani kezdett, egy varga-legény pisztolyt ej- 
tett-Ie kabátja alul, ’s a’ rendőrség által azonnal a’ 
íőispányi hivatalba vitetvén, kihallgattatott; de 
vallomásaiból az jö tt-k i, hogy a’ pisztolyt éppen 
akkor kapta osztály-részben egy közelebb megholt 
rokona titán, ’s 0  Felsége mellett csak történetből 
nieut-el. E ’ nyilatkozás a’ tüsténti nyomozás által 
vídósítatván, ’s a’ pisztoly megtöltve sem lévén, a’ 
befogott személy szabadon bocsátaték. — St. Eti
enne várost a’ hosszas esőzés aug. 14kén árvízzel 
borítá-el, ’s a’ hullámok között sok ember elve
szett. — A’ National megjegyzi, hogy a" párisi 
nemzeti őrség nyolez zászlóallyának e’ napokban vá- j 
lasztott parancsnokai közül hét az oppositióhoz tar
tozik.

A’ Moniteur algérienaug. 12kén ezt írja: Egy 
idő óta igen fontos férfi tartózkodik Algír vidékén, 
t. i. Abd-ei-Kader ben Dschelani, Irak Arabiban 
egy kitűnő famíliának fője, bagdadi lakos, ’s az 
ottani kalifák utódja. A’ vidékbeli arabok mind 
ajándékokkal Iátogatják-meg ő t , ki teljes türedel- 
met hirdet. A’ k i, úgy m ond, azt hiszi, hogy a’ 
Koran a’ keresztények üldözését parancsolja, rosz- 
szui érti e’ könyvet; ez inkább azt tan ítja , hogy 
Mohammed és Jézus vallásai rokonok, ’s mind a’ 
kettőnek vallóji egyenlően kegyelmet találnak Isten 
előtt.

Vincennesben aug. 21 kén egy töltés-tár vala
m elyik  munkás vigyázatlanságából meggyuladván 
légbe repült, de egy ember sem vesztette-el életét. — 
Couchotban aug. iákén megülték Napoleon ünne
pét; a’ három színű zászló kitűzetett, ’s a’ császár 
mellképe virágokkal koszoróztatott.

Orleans hg. ’s hgné Mecklenburg hgnével aug. 
26kán utazott-el Campiégnebe. A’ király ’s király
né csak sept. 20ka körül fog nehány nap ott mu
latni, ’s ez alatt a’ király katonai ünnepélyeket 
adand. Vendégek számosán h ívattak ; Orleans hg.

Guizot urat is meghívta. A’ király Compiégnéíten 
képtárat állítand-fel, melly azon személyek arca- 
képeit foglalja magába, kik Compiégnet nevezetes
sé tették.

Donnadieu kapitányt, a’ törvényszék aug, 23- 
kán, míg felebbvitel utján Ítélet mondatnék rá , 
5 0 0 0  fr. cautio mellett szabadon bocsátá. — Ton- 
lonból aug. lükéről írja a’ Gazette, hogy Gallois 
ellenadmiral hajóseregével a’ spanyol tengerpartoké 
hoz evezett, ’s még nehány gőzhajó is fog ulán- 
na menni.

A M E R I K A .
Ruenos-ayresi máj. 27ki lapok hadüzenést, a’ 

háború okait előadó hosszú nyilatkozással együtt, 
közlenek Peru ellen, melly most Santacruz gene
rál védelme alatt v an , ki Bolíviának is pr a eviden
se. Ezelőtt már Chili is háborút üzent Perunak, 
’s így kettő áll kettő ellen, t. i. Chili és Buenos- 
ayres Peru és Bolivia ellen. E ’ szerint Délameriká- 
nak valamennyi szabad statusai háborúba vannak 
keveredve, keleti Bandát és Columbiát k ivéve , 
melly Ecuador, Új Granada és Venezuela statusok
ra oszlik; Ecuador is nehezen kerúli-cl a’ hábo
rúi vihart. Keleti Banda is fegyverben áll Öib- 
maga ellen. Fructuoso Riveira generál, e’ res- 
públicának egykori praesidense, ki csak néhány 
hónapja bukott-meg a’ kormány elleni lázadásában, 
Brasilia Határszélein újra sereget gyű jtö tt, ’s Morr- 

| tevideo főváros ellen készül.
A’ Texas ellen összegyűjtött mexieói sereg fő

parancsnoksága, Bravo generál lemondván róla, 
Filisola generálra bízatott, mi a’ texasiakra nézve 
kedvező változás. íturbide londoni ügyvivővé ne
veztetett. — A’ liverpooli Albion Buenos-ayrésből 
juh Isői tudósítások után írja , hogy a’ szövetséges 
hadsereg főparancsnokává Heredia generál nevezte
tett. A’ Peru elleni hadüzenés körlevélben közölfee- 
tett Amerika és Europa kormányaival. Valparasiói 
levél szerint a1 chiliek az egész tengerpartot elfog
lalták, Blanco Escalada de Cicerón admiral alatt erős 
hajóseregök van, Santacruznak pedig egy pár ha
jójánál több nincs, de szárazi hadserege annál erő
sebb. A’ chíiii seregcsapatok, mintegy 4 0 0 0  ember, 
Quillotánál gyűltek-össze; Ecuador statusból még 
4 0 0 0  fog hozzájok csatlakozni. Limában legmagasb 
fokra hágott a’ békétlenség, ’s a’ házak lázi tó ira
tokkal vannak elborítva. Keleti Bandában már el
nyomatott a’ kormány elleni zendülés; D. Fmctuosu 
Ribera, a’ zendülés fője, Brasiliába szaladt.

O L A S Z O R S Z Á G .

Nápolyban már csak 7—8 cholera-eset jö tt
éié a’ közelebbi napokban, ’s a’ veszteglés, a’ tar
tományokra nézve, két hétre szállítatott-Ie. Tripo-
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fisban, juh 14ki levelek szerint, alább hagyott 
dühével a’ pestis, de még egészen nem szűnt- 
meg. Máltában most is GO— 70 ember hal-meg na
ponként.

Roma ang. 17kén. A’ város kivilágításának és 
bűnbánati járadalmaknak megszűntével a1 cholera 
ter jedni kezdett; tegnapelőtt J 5, tegnap 14 személy 
haít-meg benne. A1 kormány ugyan hallgat, ’s a’ 
nyavalya jelen nem létét szánt szándékkal hírlelik, 
nehogy a' nép fellázadjon; de ennek végelcend, 
mihelyt a* várt seregcsapatok megérkeznek. Előre 
lehetett attól félni, hogy a’ megmérgezés híre az al
só néposztály között elterjedvén, rósz következést 
széliend, mi a’ kivilágítás első estéjén csakugyan 
megtörtént. Egy angol ugyanis Montamara piaczon 
több asszonyok mellett egy szép gyermeket látott 
állani, ’s bájos arczvonalai által vonzatva, valamit 
akart neki adni; de az asszonyok: öljétek-meg a’ 
mérgezőt! kiáltással, dühös hyanaként rohantak rá. 
Az angol nem szaladhatott-e!, mert a’ férfiak g)al
kokat döftek mellébe, ’s a’ kő-záportól földre ve
retett. Az asszon} ok már szalmát hoztak, a’ félhol
tat in. gégetendők; szerencsére mégis a’ rendőrség 
megszabadító őt ’s egy kórházba v itte , de felgyó
gyulásához kevés remény van.

N á p olyb a  aug. 17kén ágyudörgések között ér- 
kezett-meg királyné Ő Felségének testvére, Ká
roly ausztriai főiig, idősb fiija, ’s azonnal folytató 
útját Casteilamare felé, hol most a’ királyi pár mu
lat. A’ nápolyi hírlap egy hossza czikkelyt közöl 
a’ F a ró n  túl és Abruzzókban történt revolutiói ese
tekről , egyszersmind a’ rend visszaállítását is je
lentvén. Egyébiránt ez nem politikai czélu revolu- 
t io , hanem csak pórnépi lázadás volt a’ törvény es 
rend ellen, 's a’ magános gyúlölség borzasztó ke
gyetlenséggel tört-ki benne.

Roma aug. 22kén. A’ cholera már az egész 
városban elterjedt, ’s a’ lakosok minden osztályai
ból sokan lesznek áldozataivá. Egyébiránt csend 
uralkodik, méregkeverést már senkisc hiszen, a’ 
színházak és más nyilvános mulató helyek eltiltva 
nincsenek, ’s miután az első rémüly; elmúlt, szá
mosán látogatják-meg e’ helyeket.4

H O L L A N D I A ,
Fridrik királyi hg. ’s admiral aug. 21ke körül 

a’ Schelde mciléki erősségeket szemlélgettc. Schc- 
veningen fordőjibe még most is gyülekeznek kül
földi, többnyire orosz és német vendégek. Amers- 
fortban egy 16 éves ifjunak kegyetlenséggel vádolt 
gyámja ellen vizsgálat rendeltetett. Borzasztó liírek 
szárnyalnak e’ gyám tetteiről, ’s a’ felbőszült nép 
egy asszony a l, ki az ifjún elkövetett gonoszságok
ban részesnek jeleltcték, az utczán gorombául bánt. 
— Egy amsterdami hajfodrász hajnyirésre egy

„Salon musical du bon ton propagateur des mo- 
des-t“ egy kisebb teremet pedig a’ vendéghaj-ked- 
velők részére nyitott-meg.

N É M E T O R S Z Á G .
Göttinga aug. ISkán. Nagy készületek tétet

nek mindenütt a’ százados ünnephez. Az egyetem 
új épülete is egész dicsőségében áll már ; IV. Vil
mos szobrának alapja is emelkedik, mellynek épí
tése azon nap kezdetett-el, mellyen a’ király meg
halt. A’ város környéke is nagy változást szenve
dett ; a’ hajdan kopár Hainbergen egy hely sincs, 
melly nem míveltetnék, ’s mellyen élőfák nem nö
vekednek ; a’ város falait kerítő régi tavak nagy 
részint kiszárítalak , ’s park-nemű térré változtat
tak. Előre halad a’ város, ’s az egyetem százados 
ünnepének nagy befolyása van szépítésére. Most 
mindig ’s mindenütt ez ünnepről beszélnek. Az 
akadémiai ifjúság is mozgolódik ; 40 tanulóból álló 
biztosságjegyzi-fel azok neveit, kik az ünnepbeli 
részvételre ajánlkoznak.

K E L E T I N D I A .
Bombayi tudósítások szerint a’ zendülők Su- 

rate várost (Guzerate tartományban) apr. 25dikén 
felgyújtottak, ’s 25,000 ház égett-le benne. Bom
bay, ’s e’ hét)'tartóságnak valamennji tartományai 
igen háborgó állapotban voltak. Bombayi apr. lö 
ki lapok is érintik ez eseteket, a’ mennyiben on
nan négy hajó seregcsapatokkal ’s hadi szerekkel 
evezett-el Mangaloreba, a’ Punahban állott ezredek 
pedig Bombayba rendeltettek. Az 5 ezernyi had
sereget Wilshire generál vezérlendi; a’ fegyveres 
zendülők száma 30 ezerre megyen.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’Moniteur Bordeauxból aug. 2 Iki telegraphi 

üzenetet közöl, miként Új Castilia ostromállapot- 
ját a’király né aug. 1 oki végzete által megszűnteié. 
Vigo még kétórányira volt Segoviától, ’s az ellen
séget Villacastinból kiszorította. Terue! kormány
zójának tudósítása szerint a’ praetendens aug. 12- 
kén Camarillásban, bandáji pedig Alfambrában 
voltak.

Barcelona kikötőjében aug. 15kén hat angol 
hajó horgonyzott 2642 kiszállítható katonával és 
364 ágyúval. A’ Villanueva segítségére küldött ha
jók az Ebro torkolatjáuál fognak állani. — Bayon- 
neból aug. 21 kén költ telegraphi üzenet szerint 
Espartero seregének nagyobb része Madridból aug. 
16kán Segoviába ment. D. Carlos aug. I ákén Al
fambrában állott, ’s a’ bandavezéreket magához 
gyűjteni szándékozók, velők Cuenca ellen nyomu
landó. — Bordeauxból aug. 22kén jelenték, hogy 
Zariategui egész seregével visszavonult Segoviába.



( 15S )
Vigo aug, 15kén Abadest szállotta-meg , ’s Segovia 
ellen készült. A’ praetendens aug. lökán seregcsa
pataival Camarillas vidékén tan)ázott; Oraa Pero- 
lesbe, Buerens Visiedóba ment.

Az onatei Gaceta official jul. 11 kén egy czik- 
kelyben történeti ’s publicistái tekintetben így el- 
mélkedék a’ spanyol öröködési kérdésről: Cum
berland lignek Hannovera thrónjára lépte egyszerű 
észrevételre késztet m inket, melly könnyen alkal
mazható mostani háborúnk viszonyaira. Hannove
ra 1714 óta egyesítve volt Nagybritanniával, ’s 
most elszakad tőle, mert Hannovera alaptörvényéi 
nem ismerik-el a’ nők örökösödését. Angliának ez 
eránti megegyezése igazságos ’s dicséretet érdemel. 
Hannovera lakosait erőtetni nem akarják , ’s nem 
kívánják tő lük, hogy Victoria hgasszonynak hó
doljanak, mi az okossággal és igazsággal igen meg
egyezik. De Spanyolország alaptörvényei is tiltják 
a' nők thrónöröklését, míg a’ mellék-ágakban fér
fi örökösök vannak, miért akarják tehát egy ifjú 
hgasszony uralkodását ’s egy kiskorusági kormány 
szomorú következéseit ránk tolni? V. Filep, Spa
nyolországban a’ Bourbon dynastiának alapítója, 
miután a’ vérengző öröködési háborút leharczolta, 
a’ franczia korona eránti igényeiről lemondván, 
hogy az új monarchiát szilárd alapokra állítsa, meg
erősítő az öröködés eránt a’ régi spanyol törvények
ből ’s ősi szokásokból fenmaradt határozatokat. A’ 
statustanács és Castilia tanácsának végzete szerint, 
a’ cortes is hasonló kérelmet nyilvánítván, a’ fér
fiak öröklési rende állapítatott-meg, ’s hirdettetett-ki 
alaptörvényként. Az is rendeltetett, hogy ezen örök
lési rend örök időkre megtartassék, ’s a’ királyok 
végrendeleti vagy életkori intézkedéseik, ’s Orle
ans hg. Dona Anna Mauricia infantin unokája erán
ti kedvezések, megseinmítettek, a’ mennyiben az 
érintett törvénnyel ellenkeznének. E ’ törvény az 
utrechti egyezésen alapult, mellynek alkalmával 
Filep a’ frjujezia, Orleans és Berry hgek pedik a’ 
spanyol koronáról lemondtak, Ausztria az öröklés
ből kizáratott, a’ Savoya ház benne részesítetett, 
’s Nagybritannia öröklési rende elismertetett. Ta
lán azt mondja valaki, hogy Hannoverában a’ nők 
fenálló törvény által záratnak-el a’ thróntól, de V. 
Filep öröklési törvénye Spanyolországban IV. Ká
roly által eltöröltetett, ’s VII. Ferdinand attyának 
határozatát kihirdette. Az ifjú hgasszony védelmező- 
ji e’ nevetséges okoskodással éltek , melly azonban ál 
feltételen épül. IV. Károly nem törlötte-el V. Filep 
törvényét. 1789ben ugyan összehívatott a’ cortes, 
részt veendő Campomanesnek az öröklési rend vál
toztatása eránti tréfájában. De az összehívó levél 
csak az asturiai hg. eránti eskü letételéről szól; már 
pedig az ország törvényei szerint az összehívó le

vélben minden tanácskozás alá jövendő pontokat 
fel kell jegyezni, hogy a’ városok és helységek 
ahozképest adhassanak utasítást követeknek, kü
lönben mind a z , mit a’ cortes határozna, semmi 
és alaptörvénynek nem tekintethetik. Igaz hogy IV. 
Károlyr a’ Campomanes által feltett ’s a’ követek 
által aláírt kérelm et, (mire ezeknek joguk nem 
volt), Kihallgatta, de csak azt mondta r á ,  hogy 
majd határozatot teend irán ta , ’s negyven év óta 
senkise szólott ez ügyről. Hol akarat nincs, ninés 
ott határozat, sem törvény; IV. Károly nem 
akart és semmit sem határozott a’ cortes kérelmé
nek meghallása u tán , és így nem vaia tö rvény , 
hanem csak törvényjavaslat. E ’ felett e’ törvény 
ki sem hirdettetett, már pedig azt a’ g) érmék is 
tu d ja , hogy7 a’ kihirdetés lényegesen megkivánta- 
tik a’ törvényre. De még azzal se messze mennek 
Isabella védelmezőji, ha azt megengedjük is, hogy 
IV. Károly7 1789hen akaratját kijelentette, ’s ez 
kihirdettetett; mert ugyancsak IV. Károly 1805 
jun. 2kán ünnepélyesen kihirdetteté a’ N o v is s i 
m a R e c o p il a c io n  t ,  ebben pedig a’ thrónörök- 
lésről csak azon rendelctek foglaltatnak, mellye- 
ket V. Filep kiadott, és így e’ törvénykönyv el- 
törlötte az 1789ki törvényt. VII. Ferdinandnak 
1832 martiusában kihirdetett pragmaticája egészen 
semmi, mert ez csak egyszerű ismétlése az 1789- 
ki törvénynek, melly elejitől fogva semmi volt. 
Megczáfolhatlan igazság az, hogy valamelly rende
letnek ismétlése több törvény-erővel nem bírhat, 
m int maga a* rendelet. Tévelygés volna azt hinni, 
hogy IV. Károlynak és VII. Ferdinandnak önma
gokra nézve joguk volt V. Filepnek öröklési alap
törvényét megváltoztatni. V. Filep az új dynastiá
nak fője ’s alapítója lévén, megvethette annak 
alapjait, utódjai pedig annál kevésbé >áltoztathat- 
ták azokat, mivel V. Filepnek az öröklés eránti 
fontos törvénye ünnepélyes európai egyezésen 
épült, ’s úgy szobán egy része az egyetemes eu
rópai statusjognak, mit IV. Károly7 vagy VII. F er
dinand puszta akaratja nem változtathat. Végül 
törvény nek visszaható ereje nem lehet, ezen e h e t 
a’ világ minden törvény tudósai elismerték. V. D. 
Carlosnak mindjárt születésekor tagadhatían joga 
volt a’ koronához, és ha IV. Károly7 ’s VII. F e r
dinand a’ férfi öröklés törvény ét el akarák is tör- 
leni, ennek D. Carlosra nézve semmi ereje nem 
lett volna. Mindezekből világosan k ijő , hogy Spa
nyolországban V. Filep öröködési törvénye most 
is erőbén á ll, és valamint Hannoverában az örö
ködési törvény7 fentartatott, ’s Cumberland hg. 
thrónra lépett, éppen így kellene V. Károly r t  néz
ve is cselekedni, nem kelléne a’ spany olokat tör
vényük elleni tetre ’s oily fejedelemné elismerésére
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kunszerit™, kit a’ törvény és nemzet akaratja el
zárt a' tliróntól.

A* Journal des Débats szerint a’ ministerium 
azért változtatott-meg, mivel Espartero tisztjei a’ 
ministerek elbocsátását kívánták. Volt is oka a’ 
hadseregnek idegenkedni a’ ministeriumtól, mert 
se ruhát, se pénzt nem kapott. Calatrava úr pol
gári dictatorságot gyakorlott, mcllynek a’ nemze
ti törvényhozás, sőt a’ regens királyné is engedel- 
ineskedék, de a’ háborúra legkevésbé sem hatott, 
pedig a’ háború az egyetlen életkérdés. A’ katonai 
revolutio veszélyét ismeri a’ Journal des Débats 
''s fé ltő ié , de azt sem állítja, hogy a’ ministerium 
lebuktatásával az ország meg lenne szabadítva. Bar- 
daxi úr külső minister, mint diplomata, minister 
’s Isla de Leonban a1 regensség tagja, nagy szolgá
latokat tőn a’ függetlenségi háborúkor ; Londonon 
kívül Európának minden fővárosaiban viselte ké
pét Spanyolországnak, ’s mindenütt tiszteltetik. A’ 
oonstitutio korában, mint külső minister egy mér
séklet t férfiakból álló kabinetben, hasztalan igye
kezett ellenállni a’ fenbuzgó pártnak, ’s az udvart 
megbékítni a’ constitutióval. Az új ministeriumnak 
tehát Bardaxi és Espartero adand szint; az első
vel Isturiz, Martinez de la Bosa és más mérsékleti 
férfiak értelmében történt revolutio; a’ másik pe
dig, ha nagyobb befolyást nem enged is a’ hadse
regnek, de több gondot fordítat rá a’ kormánnyal, 
’s tartósb munkásságra ösztönzi. Bardaxi á’ proce- 
rek kamarájának is tagja volt. V ad  il lo,*cadixi 
ügyész, 1820 óta a’ cortesben ü lt, egy ideig a’ 
tengeri ministerséget viselte, kiköltözött, ’s csak 
VII. Ferdinand halála után tért-vissza. Salvato, bar
celonai ügyész, 1822 óta cortcskövet, kiköltözött, 
s utóbb királyi ügyvéddé lön. Pio Pita Pizarro urat 

az oppositio nem rég túrta-ki a’ belső ministerség- 
ből. Evaristo San Miguel, 1823ban mint külső mi
nister közre bocsátá a’ nagy hatalmak elleni esme- 
retes jegyzéket, Ferdinand haláláig külföldön élt, 
limit ősszel, mint arragoni főkapitány, fője volt 
a’ saragossai revolutiónak, ’s Cantavieját vissza 
foglalta a’ lázadóktól. — A’ Temps visszatolást 
lát a’ ministeri változásban. Espartero vonzalma, 
a’ királyné irán t, kétséget nem szenved, de las
súsága a' háború folytatásában, oda m utat, hogy 
bizonyos politikai utat nem tud választani. — A’ 
Gazette de France legjobb reményben van D. Car
los ügyére nézve. Szerinte e’ változás csak Espar- 
terót ruházza-fel katonai dictatorsággal; állandósá
got kíván n e k i, mert D. Carlosnak most már 
csak egy ellenséget, egy politikai főt kell legyőz
nie , ’s azt hiszi, hogy már ideje volna az össze- 
egyezésnek.

Bordeauxi aug. 23ki üzenet szerint Esparte
ro aug. ISkán Torrelodonesben volt, Vigo a’ car- 
listákat űzte, kik Segoviából Soria felé nyomul
tak. A’ praetendens augustus 13kán Camarilas- 
ban, Oraa és Buerens Ceraleóban és Visiedóban 
állottak.

Madrid aug. lükén. A’ mai Gacetának tolda- 
Iéka két k. végzetet hoz a’ kabinet eloszlatásáról és 
az új ministerek kinevezéséről. Az előbbi ministe
rek és hadsereg közötti viszálkodások nem tegnap 
kezdődtek; mellőzve a’ mezítlenséget, mellyben 
aJ hadsereg hagyaték, Espartero leginkább azon 
boszankodott, hogy katonáinak tett Ígéretei legki
sebb tekintetbe sem vétettek. Segovia bevételének 
hírére mindenütt e’ szózat hangzék: Madridba; 
Esparterónak ez iránt parancsa nem v o lt, de azt 
képzelhető1, hogy az ott uralkodó rémülésben sza
badítóként fogadtatik. Már a’ főváros kapuja előtt 
v o lt, ’s a’ ministerium még ekkor is gátolni akar
ta ú tját; Seoane generált küld vén hozzá egyezked
ni. De a’ hadsereg nem sza!asztá-el a’ jó alkalm at, 
megmutatni a’ madridiaknak ’s királynénak, mi
ként gondoskodnak róla, — hadd piruljanak-el a’ 
hon védőjinek rongyain. Espartero bement. Ke
vésbe m últ, hogy Mendizabal őt ismét ki nem tol
ta , azt javasolván, hogy a’ ministerium beadja le
mondását , de Lluchana bilbaói borostyánához tűz
zön még egy új borostyánt Segovia megszabadítá
sával. A’ generál, nem nagypoliticus lévén, már 
szinte hajlott az üres szavakra, midőn tisztjei, ne
vezetesen van Halén osztályából 65 , felírást készí
tettek a’ regensnéhez, választást engedvén neki az 
ő lemondásuk, vagy a’ ministerek elbocsátása kö
zött. Van Halén, Ribero , Espartero hasztalan igye
keztek őket leverni e’ szándékról; de midőn a’mi
nisterium a’ vétkesek megbüntetését kívánta tőle, 
saját lemondását nyújtotta-be. Ezen alternatívában 
meg kellett történni a’ ministeri változásnak. Most 
már első kérdés az, mi fog ebből következni1? A’ 
Castellano szerint ezt szerencsének tarthatja a’ nem
zet. A1 korona ú j tanácsnokai nem pártfők , ha
nem összevegyültministeriumot alkotnak, mellya’ 
szabadelmü v élemény különböző árnyéklatait képe
zi. így egyik párt sem diadalmaskodik , ’s egyik 
sem tarthatja magát meggy ozöttnek. A’ jelszó most 
már e’ legyen: takarékosság , igazság és a’ polgár
háború elfojtása. Calatravának ’s társainak össze
köttetése a’ revoiutiói juntákkal némi aggodalmat 
látszik ébreszteni. H ír szerint mindenfelé körleve
lek küldettek, ’s Saragossában új junta szerkezte
iéit. A’ kormány talán először is a’ cortest oszlat
ja-e!. Hiv atalosan is jelentetik már a’ Barcelona és 
Gibraltar között szállongó angol hajósereg megerő
sítése.
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KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK.

St. Petersburg aug. 2kán. A’ pawlowski vas 
Hton, Gerstner úr igazgatása alatt, naponként 1700 
’s 1800 munkás és 309 ló dolgozik. E’ vállalatnak 
tavalyi ősz óta három mozgonya van , közelebb is
mét három váratik Angliából, mellyek azonnal a 
vasútra alkalmaztatnak; ezeken kívül van 59 sze
kere^ mellyek egyszerre 2500 személyt visznek. 
Múlt évben 38 hajó jött Angliából és Belgiumból, 
talp-vasakkal, gépelyekkel ’s egyéb szükségesek
kel, mellyek vám nélkül bocsátattak-be; ez idén 
is hat hajó érkezett már. Eddig 3,392,989 rubelre 
’s 28 kopekre megyen a’ költség. Nehány hét múl
va, tartós száraz idő mellett, az egész vasút eiké- 
szüiend.

St. Andrew posta-hajó Uj-yorkból 300 ezer 
dollár kész pénzt hozott Angliába. Az amerikai 
egyesületben folyvást beszéltek a’ kész pénzel fize
tésnek isméti elkezdéséről; de addig még jó darab 
idő fog elmúlni, míg az ottani bankok elég erősek
nek érzendik magokat e’ próbatételre.

Magdeburgban aug. 15kén bocsátatott vízre 
nagy pompával az ottani gőzhajózási társaság által 
építetett „ Burkusországi koronáiig.“ nevű első 
gőzhajó. A’ társaság olíy hajót szándékozók építet- 
ni, melly mélyen ne süllyedne vízbe, ’s a’ csekély 
mélységű Elbén bátran járhatna. Röntgen úr, Ham
burgból, e’nehézséget elhárító, a’ hajó 450 mázsa 
teherrel csak 16 hüvelyknyíre süllyed vizbe, ’s így 
a’ várakozásnak megfelelvén , a’ gőzhajózási válla
latnak, melly Hamburgig szándékozik rendes és 
biztos közlekedési utat nyitni, kedvező síikért igér. 
A’ társaság már több hajó építése iránt is rendelést 
tőn..

Rio Janeifóban kellemetlen benyomást tőn a’ 
hír, miként.Portugálbaafrikai birtokaiban megtil
totta a’ rabszolgakereskedést; mert az ottani lako
sokat eddig igen gazdagító a’ feketék belopása, 
más részről e’ tilalom igen felrugtatandja a’ feketék 
árát, pedig munkára alkalmast most sem kaphat
ni 1000 burkus talléron alul; ezek szomorú viszo 
nyok azokra nézve, kik a’ feketék szolgálatát el 
nem kerülhetik. Egy angol társaság Rio Janeiro 
és Bahia között gőzhajói összeköttetést szándéko
zik létesítni.

Liverpool és Manchester között a’ vasút men
tében hajózható csalómat készülnek ásatnii A’ Li
merick , Clare és Kilrush között járó gőzhajókon 
megpróbálták a’ tőzeget használni tüzelésre.

Különös, mond egy franczia lap, hogy Pa
risban még is tart a’ kereskedési krisis , holott Ang
liában ’s Amerikában már ismét egész erővel űze
tik a’ kereskedés. Máskor ez idő tájon Parisba sok 
megbízott érkezett, most alig egy néhány, ’s a’ hi
tel ezektől is megtagadtatott.

Karlsruhe aug. 19kén. A’ Mannhoimíól Basel
ig építendő vasút terve elébe nagy akadály gördült 
az által, hogy Straszburgtóí is Mühlhausen felé 
Baselig vasutat szándékoznak építeni; e' vállalat 
iránt Straszburgban nagy buzgalom mutatkozik, 
a' terv még e’ télen a’ franczia kamarák clibe ter
jesztetik, ’s ott jóvá hagyatván, jövő tavaszon ei- 
kezdetik az építés, ’s a’ vasút előbb készen leend, 
mint gondolnák, Badennek nem kis kárára. A’ 
würtembergi ’s frankfurti répaczukorkészítő tár
saságok részvényei igen kapósak Badenben, ’s 
nagy részint ott vásároltattak-meg. A’ répaczukor- 
gyártásban legnagyobb előmenetelt teszen a’ bes
sern társaság. A’ badeni társaság is igen munkás, 
’s rövid időn tetemes ezukor-mennyiséget teend 
kereskedésbe.

Bécs aug. 22kén. Pannónia gőzhajó, melly 
eddig a’ Duna törökországi partjainál járt, miuián 
a’ gőzhajózási társaság annak visszahívását, a’ Tö
rökországban uralkodó pestis miatt elhatározó, 
aug. 7kén indult-el a’ veszélyes vas kapu felé, s 
más nap szerencsésen kis ergődött a' Kazan és Islas 
melletti sziklák közűi; aug. 12kén Semiinbe ér
kezett,’s ott aug. 25kéig vesztegelvén, ekkor föl) - 
tatá útját Pest felé. Ezen gőzhajó evezett-fel lege
lőször a’ félelmes vas kapun, ’s útja élénk rész
vétet vont magára. Egy szemtanú tudósítása szerint 
Islasnál borzasztó volt látni az elem tusáját e’ ha
jóval, melly rettenthctlen elővig) ázatta! kormá- 
nyoztatván, diadalmasan jö:t-ki a’ veszélyek kö
zűi.— Maria Anna gőzhajó, melly Bécs és Linz 
között fog járni, a’ jövő nőnap első felében te- 
endi próba-útját. (1. Magyarország alatt.) Hogy 
az itteni gőzhajók a’ bajor-würtembergi társa
ság kajójival összeköttetésbe jöhessenek, az út
ban álló hidak a’ Duna - gőzhajózási társaság’ 
költségén fognak megnyittatni. Itt az aratás 
igen jól ütott-ki, minden termék bőven fizet, sót 
a’ szőílőtők is , ámbár a’ tavaszi hidegek miatt igeu 
elmaradtak, még, jó szüretet ígérnek, annyival 
inkább mivel négy hét óta folyvást kedvező idő 
jártrájok. A’ főváros egészségi állapotja njugtató. 
Konstantinápolból jelentik, hogy a’ pestis ismét 
terjedni kezdett; a’ kereskedési krisis még is tart, 
rs nehány bukás újra jött* elő.

[Kiadja Kults ár A. — Szerkezted Galváesy. Zöldkertutcza (Äohlbod)cr:©OffeJ &z*
Nyomtatja T r a i  t n a r ~ K á r o l y i  Urah’ útezája 612  szám alatt.
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Heckenast Gusztáv
pesti könyvkereskedőnél fváczi ntcza 39. szám) íaláltatik:

S tephan i B a tem a n

R H E T O R I C A
ex indole sermonis explicata

atque ita

a Logica et Syntaxi
probe separata,

poeücae verő recoociliata.
8. máj. Pestini 183(5. Fűzve 1 forint pengő pénz.

Figyeltetes. Elkésvén első előfizetési jelentésünkkel, értesítjük a' nagyérdemű 
közönséget, hogy most az egyszer egy évnegyedre is elfogadjuk az előfizetést első ocloberig, 
helyben 2 forinttal postán pedig 2 forint 24 kr. pengőben. Azoknak pedig , kik egész félévi-* 
előfizetnek, még elejétől fogva szolgálhatunk nehány példánnyal. A’ Hírnök szerkesztősébe.

(1) Könyv-jelentés. Új-könyv.
Szlavóniáról, mint Magyarországnak alhat- 
mányos részéről értekezik Podhradczky József, 
a* nagyin, rn. k. udv. Kincstár számvevő-hivata
lának tiszte, t. ns Trencsin vármegyének tábla- 
b irája,’sa’ m.t.társaságnak levelező taga. Budán 
nyomtattatott Gyurián és Bagó’ betűivel 1847.— 
Ezen igen érdekes,’s történettudományi belátás
sal készük munka megszerezhető. Pesten mindén 
köny városnál. Ara 40 kr. p p . (3)

(1) Gazdasági-jelentés. Gazdaság- 
hoz, czukor-gyártáslioz és pálinka égetéshez az 
alúlirtnál e* következő műszerek készen kapha
tók : 1 szőr egy lóval, 2 szór 2 em berrel, 3- 
szor 1 emberrel forgatható kissebb nagyobb széna 
vagy szalinavágók, fa vagy vas-kerekekkel; 
többféle krum pli, répa és tökvágók 5 , 7 és 9 
vasú ekék, szolnoki és tolnai eke , stájer vas 
eke, egy újonnan kigondolt 4 kerekít és 3 közön
séges vassal szántó eke, mellyel 2 marba és 
egy ember 2 közönséges eke helyeit szánt, és 
tartani nem kell; repeze és loher vető, kuko- 
ricza vető , kukoriczát és krumplit kapá ló vagy. 
feltöltő ekék, rét gyalúk, kerti út m eső, tübb-

Másodtk f  élesztendő. 1837.

féle szóró és szeielő vagy állító rosták, 2 em
berrel forgatható lisztelő malom, só malom, szőliő 
malom, ezukorgyártáshoz répa reszelő, mellyel 
2 ember napjába 35 és 40 mázsa répát, ezék- 
lát vagy krumplit is reszelhet, hozzá való sajtó, 
mellyel egy ember minden zsák nélkül dolgoz
hat, pálinka főzéshez újonnan kigondolt kuko- 
riozát és más mindenféle gabonát daráló, egy 
emberrel forgatható krumpli törő, mellyel más pá
linkának való gyümölcsöt is törni lehet. Az 
ezeket készítőnek lakása és árúhelye vagyon 
Pesten az országúton a‘ múzeumnak átellenében 
676. szám alatt.

S z ijj Sámuel, 
polgári eiőmüvész- (1) 

_____________________________»

( S)  Á  r v e r é s  L i c h n o v s k y í e l c  s e 
l y e m - j u h o l a  *&• Sajó-Yámosi uradalom ré
széről közhitül adatik , hogy f. c. Szent-Mihály 
hava 21kén délelőtt, t ns Abauj vármegyében 
kebelezett lines helységben , torrá  mellett , 
nyilvános árverés útján, készpénz fizetés mel
le tt, eladóvá fog téteni, még tény észlelésre al
kalmatos mintegy 300 any ab irka; 80 jerke és 
80 iirii-tokló; 50 kétesztendős űrű, és mintegy
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300 idei báráin. Azonkívül ugyan ott 100 darab 
többnyire egy esztendős liágókos, megszabott 
áron , szabad kézből lesz megszerezhető. S.Vá
moson, august. 21kén 1837. (3)

(1) Királyi haszonvételek bérlése.
A* méltóságos Keseleökői Majthényi nemzetség 
részéről ezennel közhírül té te tik , hogy f. észt. 
oct. Iső napján Vörösváron tartandó árverés útján 
a’ következendő királyi haszonvételek fognak 
az lS38dik észt apr. ‘iá tó l szám ítva, 3 észtén* 
dóré haszonbérbe bocsájtatni:

1- szőr A’ Vörösvári bolt az ahoz tartozó 
lakással.

2- szór Az ugyan ottani mészárszék lakással 
és a’ hozzá tartozó 9 hold szántófölddel.

3- szor A’ szükséges épületekkel ellátott úgy 
nevezett zsidóvendéglő.

4- szer A’ Budai országútban fekvő úgy ne
vezett szarvas vendégfogadó, hozzá tar
tozó szántóföldekkel.

5- ször Solmár helységben való bormérési 
jus.

A ' bérleni szándékozók tehát élégséges va- 
gyonaikról szóiló hites bizonyságaikkal és szük
séges bánatpénzzel ellátva a’ fennirt napon és 
helyen megjelenni ezennel hivatalosak (3)

(1) Uradalom haszonbérbe adása.
Tettes ns Bars vmegyében kebelezett Aranyos- 
M aróti uradalom, a’ mellyhez Aranyos-M arót 
mezőváros, II izé r , Ke/ecsény, Csárdái Szenl- 
íVlártou i Hecse, N agy-K ozm ái, Kis- Kozmái, 
Yelsics helységek és Oliho puszta, tartozók, 
egészen vagy két darabban 1837dik esztendei 
October 6kán reggeli 9 órakor Aranyos-Marót 
mezővárosban lévő uraság kastélyjában tartandó 
árverés útján a1 legtöbbet ígérőnek i8;i8dik esz
tendei januarius Iső napjától kezdve 6 ,  vagy 
több egymásutáni évre haszonbérbe fogadatni. 
Az uradalom öszveirását és az árverési feltétele
ket, a’ fennkitett Aranyos-Maróti mezőváros 
uraság kastélyjában lévő házi gondviselőnél át
nézhetni. —  A’ bérleni szándékozók 5203 fo
rintnyi bánatpénzzel ellátva a' kitűzött határ
napra és helyre ezennel meghivatnak (3 )

(1) Hirdetmény. A’ nagymeltóságú
magyar kir. udv. Kamara’ rendelése követke
zésében közhírré téte tik , hogy az Ungvári kir.
kam. uradalomhoz tartozó következő haszonvé
te lek , u. m az úgy nevezett veres korcsma,
Ungvár városa mellet, és a’ H ’sszúmezói korcs

ma , továbbá az Ó-Kemenczei és Kis-Beneznai 
malom, végre a’ fejér hajó czimü Ungvári ven
dégfogadó épületében lévő 4dik szám alatti bolt 
f. e. September 6kán az Ungvári kir. kam. prae- 
fectusi hivatal’ irószobájában tartandó nyilvános 
árverés u tján , ugyan f. e, november Iső nap
jától kezdve számítandó egymásutáni három esz
tendőre a’ legtöbbet ígérőknek bérbe adatni fog
nak ; melly árverésre a’ bérleni szándékozók 
elegendő bánatpénzzel ellátva megjelenni ezen
nel oily hozzátétellel hivatalosok, hogy a’ fenn- 
érdeklett malmok bérleti árverésében Israeliták 
részt nem vehetnek ,’s hogy az említett kir. kam. 
uradalom részére nem kedvezően teendő ajánla
tok esetében ugyan azon uradalom az illető ha
szonvételek bérlet dejét csak egy esztendőre ter
jesztetni eogedendi, ’s hogy végre a’ nyilvános 
árverés után semminemű ajánlat nem fogattatik 

____________________________________ 0 ) _

(1) Hirdetés. A’ nmltgú magy. kir.
udv. Kincstári Tanácsnak költ Intézete követke
zésében közhírré bocsájtatik, hogy a’ Tiszán 
inneni koronái szabados kerületben fekvő Má- 
tonyosi 60^259ö4 *ö külső, Szentai belső, és

külső, Adai belső, Ó-Becsei4 2326̂ 5 
belső, és 150* külső,  nem külömben Szent 
Tamási belső és 782££^ külső holdakbúl
álló kir. fiscalisi te lkek, e’ f. észt. sept. 25dik 
napján, az O-Becsei kincstári tiszttartóságnál 
tartandó án erés  útján a’ folyó évi sz. Andráshó’ 
Itől fogva 6 esztendőre kibéreitetnek.

Az ebben résztvenni kívánók a’ fennkitett 
helyen, és napon végrehajtandó árveréshez ele
gendő bánatpénzzel ellátva, oily hozzáadással 
meghivatnak, hogy az ebbéli árverési feltételek 
az említett tiszttartóságnál előleg is közöltét- 
hétnek. (3)

(2) Hízott iirtik árverése.
Főméltgú Gyaraki herczeg G r a s s a l k o v i c h  
uradalmai kormányszéke hivatala által ezennel 
közhírré té tetik : hogy e’ f. h. ü k é n  Pest vár
megyében K a k u c s o n  1500 darab jól meghí
zott iiriik szokott reggeli órákban a’ többet Ígérők
nek készpénz lefizetése mellett elfognak adatni. 
A’ venni kívánók ezennel illően meghivatnak.

(2) Eladó anya birka, ooo neme-
sített, es tenyésztésre alkalmas anya-birka el
adó Halomegyházi pusztán Pesten alúl másfél 
órányira a’ Debreczeni ország útban Vecsés hely
ség m ellett, és helyben a’ tulajdonossal áruk 
iránt értekezhetni. (3)



)( 0 )(
(3) Joszag-berles. lször ns Szabolcs 

vgyTében Nagy-Kalló mellett fekvő Kállai- és 
Császár-szállásoknak azon része, melly néhai 
mélt. k. Kamarás N.Kállói K ál la y  P é t e r  urat 
illette, 's 4451 holdat tészen, minden rajta fekvő 
gazdaságbeli épületekkel egy ü t t ; hasonlóképpen :

2szor N.Kálló szomszédságában fekvő Oros 
helységének része, melly néhai N.K. K á l l a y  
A 1 o y z úr által használtatott, 's majorsági szán
tóföldekben és rétekben 760 holdat tesz, a* rajta 
lévő gazdasági épületekkel együtt, f. esztendei 
Sz. Mihály naptól kezdve 6 esztendőre fognak 
árendába bocsájtatni.

Az árverés N.Kálló m.városában f. e. sept. 
I8kán a' tiszttartó házánál fog tartatni, a' hol a' 
feltételeket is láthatni. (3 )

( 2 )  H i r d e t m é n y ,  a ’ fő méit. m. k.
udv. kanczelláriának f. évi május 5kén költ kir. 
Rendeleténél fogva köz hírré tétetik , hogy a’ 
mlgos Keresztszeghi és Adorjáni gr. Csáky Sán
dor úr zár alatt lévő javaihoz tartozó és t. n. 
Zabolcs megyében kebelezett ü  Fejértói egész 
uradalom az ottan találtató uradalmi épületekkel, 
gazdasági eszközökkel, szarvas m arhákkal, ser
tésekkel, juhokkal és mindennemű haszonvéte
lekkel , mint szinte a’ Bihar megyében kebele
zett Margithai másik uradalomnak eddig házi 
gazdálkodás alatt volt minden részei, f. esztend. 
October Okén sz kir. Debreczen városban a’ t. 
tiszántúli kerületi király i Tabla házánál délelőtt 
S o rak o r , mindenik uradalomra nézve külön 
tartandó nyilvános árverés útján a' legtöbbet ígé
rőnek haszonbérbe ki fognak adatni, még pedig 
az ü  Fejértói uradalom ugyan jövő 1838 jan. 
lsó napjától számítandó 6 évre, a1 Margithai 
másik uradalom részei pedig épen azon idótiil 
kezdendő 4 esztendőre.

Summás állománya a* birbeadandó javak
nak, nevezetesen :

a) Az O Fejértói uradalomban. Majorsági 
szántóföldek a' Pócsi járásban mintegy 355£ h.; 
a’ Darnkúti járásban mintegy 37 Lencsedi, 
Ligethi és Korhány i nevet viselő irtásíöldek, 
m'ntegy 1771 együtt mintegy 2704^ hold; mi- 
jorsági kaszáló mintegy 443 embervágó, jobbágy
sággal közös legelő, mintegy 437 hold az erdő, 
mcllynek kimutatandó része legelőnek használ- 
tathatik; vágásokra lévén felosztva, (minden év
ben vágás alá jön 65 hold; szülőföld mintegy 
194-g- hold; nádió rét mintegy 280 hold; — fel 
telkes jobbágy 73 , zsellér 75. Az U Fejérlói 
korcsmáltatásért, ‘s ahoz kapcsolt jogokért fi

zetnek a' mostani haszonbérlők 1770 vfrtot, — 
a' száraz malmokért 90 köböl gabonát, a' ma- 
gyi korcsmáltatásért, vízi és szaraz malmokért 
260 vfrkat. Lábas jószágok, birka, juh mintegy 
2000 darab, jarmos ökör 34; gulyabeji szarvas- 
marha 80, fejér bagoner sertés 300, fekete man- 
golicza-sertés ismét 300 darab.

b) A’ Margithai uradalomban. Az udvar- 
bírói és kertész házak , alkalmas lakszobákk d , 
istállókkal, kertekkel és üvegházzal; pintérház 
műhellyel színnel és egy nagy kőpinczével; — 
m ajor, szükséges lakhelyekkel, két rendbeli 
nagy istállóval és a' csűrös kertben levő csűrrel; 
kondás ház, e’hez szükséges istállókkal. Két ju 
hász ház, három nagy juh akollal és egy fészer
re l;— patika és ko\acs hazak, majorsagi szőlők 
és pedig kalvaria nevű két szüretelő színnel, saj
tókkal, mintegy 300 kapás, a’ Rózsa ne\ü  szü
retelő színnel és sajtókkal, mintegy 150 kapás. 
Majorsági szántóföld 255 hold, kaszáló mintegy 
6S9 | hold. A' házi gazdálkodás haszmiata alatt 
lévő legeltetés joga. Az erdő, mellynek kimu
tatandó része legelőnek használtathatik, vágá
sokra lévén felosztva , minden évben vágás alá 
jön 32 hold , melly bői az uradalom némelly ré
szeit jelenleg bérbe tartó Mayer Mózses Izrae
lita uradalmi felügy elés alatt, és maga költségén 
’s maga részére kivágat 400 Öl tűzi fát, a’ mi 
ezen felül marad az is a’ jelen bérlethez tartozik.
— Jobbágyság. — Margithán vagyon 614 ház 
2 0 | teleknyi úrbéri földdel, mellyek után 1079 
marhás és ide véve a’ lakók szolgálatját is össze
sen J 1,498 gyalognapot szolgálnak ; az úrbéri 
földektől pedig kilenczed dczinát adnak. A’ Ge- 
ny ítei és Luki jobbágyok pedig évenként 1566 
gy alog napi szolgálatot tesznek , de ezek dézmát 
nem adnak. Kész pénzbeli jövedelem évenként 
mintegy 2750 vfrkat. Lábas jószagok : pepiner- 
birka 258 , sely mes 2080, — jármos ökör 8 , 
igás ló 5 , szamár 4 darab; gazdasági eszközök, 
úgymint szekerek, ekék, hordók, kádak ’s a’ t.
— melly ek az annak idején készítendő számba
vételi jegyzékben, bővebben foglaltatni fognak. 
A’ kibérlés többi feltételeiről a’ netalán tudni 
kívánók az alul írott által értesülhetnek. — Mind 
azok tehát, kiknek az itt megirt tárgyak iránt 
haszonbérlői szerződésre lépni kedvük leend és 
arra megkivántató értékbeli bírásokat bebizony i- 
ttn d ják , az említett napi és helyi árverésekre 
1000 pengő frt bánatpénz letétele mellett ezen
nel meghivatnak.

Költ Dehreczenben, június 27-én 1837.
Nyütra-lvánkai Vitéz György , 

mint legfelsőbb helyen kinevezett Zűrnek. (3)
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Folyó évi October’ 21-dikén

megmásoihatatlanul végre fog hajtatni
a 847 és 849 szám alatti Bécsi 2 házak’ sorshúzása.

mell) nél

m in d e n  n y e r e s é g  feésspénzben á lla n d »
m inden nyeréseiket k ivéve  a’ k özön séges sorsokkal.

Az első fonj értés kapja a’ 847 szám alatti pompás házat,
m cllyért vakságul ajánltatik 200,000 for. V. ez.;

a’ második főnyertes a’ 849 szám alatti szép házat,
vagy válfságu! 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 a ran y , 

teszen a’ kész pénzbeli váltság - summával együttsm 3soo for. v. ez. vagy 203,000 for. pengő pénzben.

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

1 « § , © « 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, melíyek e' iotteriában foglaltatnak, m ind
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 , m elíyek 
minden fő- és m ellék-nyerésekre is já tszanak , különösen 165,000 forintot nyernek, melíyek 
közt egy 25,000 forintot nyerő , ki ezenkívül még 500 sárga jutalom  - sorsot k ap , m e l le k 
nek legalább 1000 darab aranyat kell n y e rtn ek ; *s bogy az e’ szerint 500 sorsával még 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszik.

Egy sorsnak árra 12va íor. v. ez. .
Coith Dl. Jla és társ.

Singerstrasse S94 sz. saját hazában.

Sorsokat vehetni Pesten Liedemann J. S. Fridrik nagykereskedő’ irószo- 
bájában és Liedeiliailll 13. F e r e n C Z  rőfös kereskedésében, ,,a’ szép magyarnéhoz.“

/Vuzfolyamat: Becs, sepf. 2kén: 5 petes statusköteiez. 
Iü5^; 4 petes stat.köt. 100T'T; 3 petes stat.köt. 78 T%

1 182üki staf.kötelez, 230; 2] petes bécsvárosi bankóköt. 
' bankrészvény l379TV

Ctibo/taár: Pesten, sept. őkén , váltógarasban : Tiszta- 
búza 80—6 j; kétszeres 531—50; rozs 38—3Cf ; '

árpa 2 6 |—21 ; zab 18 | —16.

Dunuvizáltás: sepf. "3kán: 6' V  6/y/ — 4kén: 6' 4/y 3/,y — őkén: C' 1 1 3//y — 6kán: 7y 4y/ 0yy/.
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T U D Ó S Í T Á S O K .
21. száizi. P e s t e n  szombaton Szent Miliáfyltó' 9kén 1^37.

Magjarorszüg és Erdély (kinevezések; szász király Ő Felsége hazánkat meglátogatni szándékozik; Juranics püspök’ temetése; Jezer- 
triczky Mihály szerencsétlen halála; bánjászati közlemények; pesti gyapjú raktár; ’sat.) Nagybritannia (Peel és Court; Tkemse-t minél; 
’sat.J Francziaország (vasút; Lajos-kereszt; Harispe graí; cholera; ’sat.) Amerika. Olaszország. Oroszország. Portugálba (új ministe- 
rium; ’sat.J Németország. Hollandia (belga hollandi ügy, ’sat.) Spanyolország (Kscalera generál katonái által megöletik; hadi uzene

tek ; madridi levelek; 'sat.) Kereskedési hírek.
.. . . - . r* ,  . . . .   —  ■ ■ ■ ii n i > i i M i i B ^ m « ~ i i iM r iw i i r  • 1 ■ ■ ■ ■  -  — — ...........—  — ,

MAGYARORSZÁG és ERDEI,Y.
ő  cs. k. apostoli Felsége az erdélyi k. udv. 

Kanczellária’ elnökét, báró Miske József urat, 
statusmin isterré kinevezni; báró Brucken thai 
József tartományi főbiztos, és Béldi István kor
mányszéki tanácsos urakat pedig nyugalmazni, az 
elsőbbet ausztriai csász. Leopokí-rend’ közép, az 
utóbbit ugyanazon rend’ kis keresztjével kegyel
mesen megajándékozni; nemkülönben a"1 statusok1 
választása következtében Kornis János grófot, 
az erdélyi kormányszék’aleinökét, kormányzóvá; 
lYopcsa Eleket, a1 rendek1 elnökét, erdélyi k. 
udv. főkanczellárrá; gróf Rhédey Adámot, a1 
k. tábla elnökét, kincstárnokká nevezni: gróf 
Lázár Lászlót, eddig tartományi kanczeliárt, e1 

Juvaí alban megerősíteni, továbbá Bedeus Józse
fet, az erdélyi u. kanczellária tanácsosát, tartomá
nyi főbiztossá, A ugu sztin ov ics Pál kormány
széki tanácsost pedig, a1 számvev ő-hívatal elnöké- 
Vé kinevezni; Gál Lászlót, S zen tgyörgy i 
Imrét, Conrád Andrást, eddigi kormányszéki 
tanácsosokat, tisztségükben megerősíteni, végre 
báró B ruck ént hal József és gróf M ikó Imre 
udvari titoknokokat, ug)szinte báró K em ény  
Ferenczet, nem különben Papp Sámuel és Lé- 
szai Lajos kormányszéki titoknokokat, valóságos 
kormán) széki tanácsosokká kinevezni, ’s Don át h 
Eleket,» a1 statusok1 választása1 következtében, 
ideigleni országbírói hivatalában megerősíteni mél- 
tóztatoít.

Ó cs. kir. Felsége aug. lOd. legfelsőbb hatá
rozatában a1 Győrffy József úrnak - nyugal mazása 
által megüresült kassai kam. igazgató-tisztségre m. 
k. udv. kam. tanácsosi ranggal és czíinmel Cngvár- 
megye’ volt alispányát Petrovay Istv án urat ihéi- 
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

() Felségének, a1 szász kirágnak, ki, mint 
tudva v an , Carinthiában hirtelen betegségbe esett, 
de már meggyógyulva Százországba visszatért, 
szándéka volt Magyarországot is, nevezetesen pe
dig annak éjszaki részét ’s bányáit, ’s kiv áltképen 
fiivészi, ásványi és bányászi tekintetben meglátó-, 
gatni (a1 király jeles botanicus, mineralogus és bá- j 

Második Félesztendó.

íi) ászértő) megvizsgálni. Ezen szándékát egy honi 
tudósunkkal, kiv el tudós dolgokban levelezni mél- 
tóztatik, közlölte, ’s neki több kérdéseket tett 
Magyarország felől, mell) ékből az tetszik ki, hogy 
O Felsége édes Hazánkat jól ismeri, raját tapaszta
lásból még jobban ismerni vágy. Csak 12 napig vek 
szándéka éjszaki Magyarországban mulatni. Ezen 
Magyarországi utazásból ugyan semmi sem lett, da 
a1 német példabeszéd azt mondja: Aufgeschoben  
ist nicht aufgehoben (a1 mi elmúlt, nem ma
rad-el). Talán jövő évben Icssz szerencsénk, ő  
Felségét, a1 Szász kir ál) t honunkb; n látni.

— )'•
G yőrből Méit. Juranics Antal elhunyt püs

pökünk, kir. tanácsos, Vecse-szék főispán)a és 
collatora 1825. aug. 30d. iktattatott e1 meg) ében 
főpapi hivatalába; ’s 12 év’ lefolyta után ugyan o’ 
napon tételek örök nyugalomra. Fényes volt beik
tatása, de fényes halotti pompája is a’ már jobb 
életre köitözöttnck; ki tatai kerületéből haza tér
tével csak hamar betegségbe esvén, múlt aug. 2(>d. 
a’ halotti szentségek felvétele után, a’ főtiszt, káp
talan jelenlétében délutáni 1 órakor áldozott, ’s 
szelíd leikét, életének 70dik évében csendesen ki
adta. A’ temetés’ említett napján reggeli 9 órakor 
v eszprémi püspök Kopác&y József úr ő excja szá
mos és igen féli) es segéd szolgálattal a’ 200nál na
gyobb számmal jelen volt papságtól kísértetve a" 
székes eg)házból a’ püspöki kastélyba ment, hol 
a’ püspöki kápolnában 3 nap pompás gyász-alkofc- 
mányon kiterítve volt holt testet megszentelé, 
melly innét fekete takaróju hat ló általvont g) ász- 
kocsin a’ belső v ároson keresztül minden torn) ok
beli harangzúgások között a’ székes-eg)házba vitet
vén, ott örök nyugvó bel)éré tétetett. Ezt köve
ték íp recjuicm és szokott megszentelések A’ pompás 
halotti menetet ünnepéi) esíték : v eszprémi püs
pök ő excján kívül főtiszt. Villax Ferdinand, Zir- 
czi praelatus, s főtiszt. Gyöngyössy Pál csornai 
prépost, Sibrik Ferencz csatári apát és Franki 
Márton ráthoti prépost urak; főtiszt. Juranics Lász
ló pécsi kanonok úr, az elhunyt püspöknek idősb 
testv éré, több kanonok ’s plébánus urak, sz. Be
nedek rendű szerzetesek, carmeliták mind a’ két
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evang. és görög nem egyesült vallásu papok, me
gyei és városi tisztviselőség, az itteni k. akadémia 
professorai, nemesek és tisztesb ranguak, a’ díszes 
öltözetű polgári katonaság vezéreikkel, a’ püspöki 
uradalmi tisztség, vecsei nemesség ’s az elhunyt
nak sok jobbágyai, közöttük a’ szigeti izraelita 
község i s , ’s e’ városból és vidékéről minden ran
gú számos sokaság. Az elhunytnak pompás halotti 
szertartása October 13dikán fog tartatni. Buzgó 
volt minden hivatalos foglalatosságiban , nyá
jas , nyíltszívű, a’ szegények’ felsegítésére kész. 
Több egyházakat ’s oskolákat újonnan építte- 
jte, 15 szegény tanulót püspöki iakában táplált 
V a’ győri szegények’ intézetének 800 forintot 
adakozott évenként. Mélyen fájlalják elhuny tát 
Jentisztelt testvére, a’ főtiszt, káptalan , és az egész 
egyházi m egye, ismerősi, baráti és minden jó k ; 
áldják emlékezetét a’ szegények, árvák ’s jobbá
gyai , szolgái, kikkel jó t tenni élte legszerencsé
sebb órái közé tartozott. Néhai püspök ő mltgának 
rövid életrajzát im itt közöljük:

Juranics Antal született 1768 máj. 26d. Ka
posvárott Somogy vmegyében ama derék szigeti 
hős1 jeles ivadékából. Az alsóbb oktatást születési 

lielyén, majd Keszthelyen és Pécsett nyeré; a’ fi
lozófiát Pozsonyban tanulá. A’ növendék papság 
közé Pécsett felvétetvén, Pozsonyban a’ közép
ponti nevelő intézetben végzé kitűnő előmenetellel 
theologiai pályáját. Visszatérvén megyéjébe, Bat- 
taszéken és Pécsett két évig viselt káplányságot; 
gróf Eszterházy Pál püspök’ udvarába hívatván, 
két esztendeig vala titoknok Szányi Ferencz nagy
prépost és káptalani főhelytartó mellett, ki később 
rozsnyói püspökké nevezteték. Kilencz évig IIosz- 
szu-Hetényben, majd 1806ban pécsi kanonokká 
neveztetvén, e’ székesegyházban 8 esztendeig foly
tatott kitűnő buzgósággal plebanusságot. 1811ben 
akkori pécsi püspök Király József által püspöki 
helytartóvá választatván, e’ hivatalt 11 évig vitte, 
mindég híven. 1822ben helytartói tanácsossá ne- 
vezé a’ királyi Felség; melly tisztében a’ papság 
és egész ország jogait és érdekeit szívén viselé. — 
1825ben jö tt mint püspök a’ győri egyh. megye’ kor
mányzására , mellyet 12 évek alatt sok érdemekkel 

‘ tetézve v iseTt.
^ o m o ln o k , augustus’ 25. Gyakran látjuk a’ 

privát-életben, hogy sok földbirtokos legszebb jó
szágát egészen műveletlenül hagyja, és szorgalmát 
sokkal csekélyebb és kevésbé érdekes dologra for
dítja ! — Ugyanaz történik gyakran az országtudo
mányban ; ’s méltán véljük nemzetünkről is a’ bá
nyászatra nézve ezt állíthatni, még pedig eleitől 
fogva; mivel a’ bányászatot, holott ez a’ világnak 
leggazdagabb ’s legérdekesb jövedelemforrásaihoz

tartozik, idegen gyarmatosokra, fókép a’ szorgal
mas szászokra bizá. De habár megfogható is , hogy 
Scythia’ ivadéki, kik rónaságaikat ’s pusztáikat an
nyira szeretik , hogy már egy tág völgy is szoron
gatja keblöket, nem birathattak reá , hogy a’ fris 
levegő’ szívásáról lemondván, éltöket sötét, nyir
kos, egészségtelen földalatti üregekben töltsék: 
mégis csakugyan megfoghatatlan a’ nemzet’ müveit, 
törvényhozó osztályának azon csekély részvétele, 
mellyet e’ nemzeti kincsnek szentel, ’s azon hanyag
ság , mellyel bányamüvelő polgártársai iránt szük
ségeikben és bajaikban viseltetik. Uj korszak kez
dődik a’ bányászatra, valamint mindazon iparágak
ra nézve, mellyekben vég} tan (chemia) ’s erőmű
tudomány (mechanica) játszanak szerepet; a’ leg
kedvezőbb körülményekjőnek-össze. L o b k o v i tz  
Auguszt Longin herczeg’ kineveztetése által az ösz- 
szes pénzügy és bányászság olly igazgatót n y e rt, ki 
ez időpontot használni tudandja; ki a’ fejdelem’ és 
bányászati közönség’ bizodalmát egyenlően nagy 
mértékben bírja; erdőpolgári rézkohok’ (Kupfer
hütte) létesülte, majd minden érez’ árának felrug- 
tatása ’s azon kilátás, hogy M ik sa  király’ elavult 
bányász-törvénye helyett nem sokára új törvény- 
könyvet nyerendiink, gyönyörű reményeket nyúj
tanak a’ lehanyatlott bán} ászát’ felvirágzására. Már 
ezelőtt 200 évvel egy Lobkovicz nagy érdemeket 
szerzett magának a’ magyarországi bányászság kö
rű i, m iért is honosítást (indigenatus) nyert. Min
den arra m utat, hogy őt unokája sokkal felülírni- 
landja, kinek a’ bányászati segédtudományok’ min
den ágaira kiterjedő alapos ismereteit csak ritka 
szerénysége haladhatja felül. A’ férfikor’ teljes ere
jében, munkához edződve, egyszerű de méltósá- 
gos magaviselettel, szilárd de nem makacs charak- 
terrel birva mintegy arra születettnek látszik, hogy 
az ország’ bányászatát soha el nem ért fényfokra 
emelje. Nem akarván idegen szemekkel látni, ide
gen fülekkel hallani, egyoldalii értesítésekre egy
oldalú rendszabályokat elővenni, egy vizsga-utat 
tőn Magyarországba, ’s legelőbb is Nyitrán keresz
tül Selmeczre, hol mindent szemügyre vön ’s az 
ülésben az elnökséget vivé, innen Beszterczebányán 
’s Újbányán keresztül Tiszolczra m ent, hol gróf 
Nyáry szomolnoki főiig} elő és Stokl törvénykezé
si előadó urak által fogadtaték; augustus’ 20dikán 
Pelsőczön keresztül, hói a’ városi tanács és várme
gye’ rendei fogadók, aztán Rozsnyón, hol a’ püs
pök üdvözlé, Hoszurétre érkezett, gróf Andrásy 
Györgynél (ki most a’ felső-magyarországi erdőpol
gárság’ képviselője) vevén éji szállást, ’s más nap 
a’ házi gazda’, gróf Andrásy Károly’ és mások’ 
kíséretében a’ szépen kivilágított és hangászkarok- 
kal tölt híres aggteleki barlangba m ent, egy úttal
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gróf Andrásy György1 dernói vashámorát és Krasz- 
nahorka várát is meglátogatá, mell) bői a1 3— 400 
éves ágyuk a’ legfclségesb viszhanggal dörgék lc- 
üdvüzlésöket; a‘ körösleg fekvő magas havasok pe
dig örömtüzzel vajának megvilágítva. Augustus’ 
2 2 kén az úgynevezett Okörhegyen keresztül lova
golt a1 herczeg Szó mohi okba , hol még az nap meg
nézte az amalgamázást, a' kohókat, az új lő ügye
lő (gróf N yáiy) által behozott ujdon épült nagy 
és a’ legkésőbb unokákra számított kavics-kimosást 
s Pribila főbán) aigazgatótól tetemesen javított cze- 
inenteket. Noha a' hg minden szertartás’ elmellőzését 
k ikérte , a’ bán) ásznép még sem tartóztathatá magát 
sem itt sem Selmeczen , hogy első estve hév er-me- 
netet igen szép néma-ábrázolatokkal (tableaux), 
másodikán pedig az ülőn álló kalapács körül héver- 
tánezot ne járna. 23kán kilencz olvasztó-huta és a’ 
bánya-üregek megjárattak. 24kén Göllniczet láto- 
gatták-meg , hol ezernél több erdőpolgári hév erek 
tisztelkedtek. Azután a’ híres László fiókbánya-csa- 
tornába leereszkedtek és a’ Phönix hutát megláto
gatták , hol hat roppant rézkemeneze az egész vi
déket füsttel borítja, mell) büdös ugyan, de nyere
séges. Lucri bonus odor. Az erdőpolgárság bőven 
tisztelkedék diadalkapukkal, kivilágításokkal, át
látszó képekkel, felírásokkal, héver, díszmene
tekkel stb. Az egészet két pompás lakoma rekesz- 
té-be, melly alkalommal a’ herczeg által felköszön- 
tött áldomások mindenkit még inkább meggyőztek 
a’ felől, mennyire szivén fekszik a’ herczeg elnök
nek a’ bán) ászát’ feisegélése.— Minden csak v ala
mennyire nev ezetes kincstári ’s erdőpolgári bán) ák’ 
meglátogatása után Szomolnokon keresztül Ara- 
nyicskára kocsiztak, hol a’ gyönyörű dárdafényes 
(antimonialis) ezüst-érczck a" status1 gazdagságát 
nevelik. Ott még vasárnap mulatand a’ herczeg ’s 
azután Kassát látogatja-meg, 28kán Eperjesre é r, 
a’ sóvári sófőzést megszemlélendi, Sáros-Patakra 
m enend, onnan pedig Mármarosba, Érdé!) be ’s 
a’ Bánságba, mindenütt megvizsgálandó osztályza
ta’ tárgyait. Végre itt még megjegyzem, hogy 
1804ben a’ szoinolnoki járás esztendőnként 15—
16,000 mázsa rezet adott, azután évenként ha
li) átlőtt egész S— 9000 mázsáig. 1823 óta növ eke
dik ismét a’ mennyiség ’s jelenleg megint 25,000 
mázsához közelít. De 100,000 mázsa is állítathat- 
uék-elő, ha kedvezőbb körülmények megenged
nék az érczck’ kimeríthetetlen sokaságának haszon- 
ra-fordítását. Hírnök.

A’ g a z d a s á g i  tu d ó s í tá s o k ’ Iső füzete, 
mellynek ára közönséges példányonként 40 k r . , 
vei in papiroson 50 kr. ezüstben , ezentúl nem csak 
alulírottnál, hanem Pesten Eggenberger József ‘s 
egyéób. könyvárusnál is, a’ v idékeken pedig szinte

mind azon hiteles könyvárusoknál találtatik, kik 
Eggenberger úrral kereskedési viszonyban állanak. 
Azon tisztelt hazafiak, kik e’ részben a’ közügy
nek elősegítő fáradozásaikat szentelni készek, mél- 
tóztassanak szándékokról alulírottat akar levélben, 
akar megbízottjok által értesíteni. Pesten Septem
ber’ 5kén 1837.

Kacskovics Lajos gazd.
egyesületi titoknok fiakása Zöldfa utcza 373}.

A’ „Gazdasági Egyesület“  gyapj urak tárába 
m.h. 25től 29ig Csák) Károly gr., Kenéz Mihály, 
Izdenczy József b . , ‘s Péterffy Ferencz uraktól ösz- 
szesen 393,163 font gyapjú érkezett, melly bői 
összesen ugyanazon időhatár közt 129,690 font 
kelt - el.

B. Gyarmat aug. 29kén. A’ nógr. ág. hitv. 
esperestség ma tartotta itt választott felügyelője’ 
Kubinyi Ágoston ur’ hivatalába díszes beiktatását. 
Magyar istentisztelettel kezdeték az ünnepély Kith- 
ka János legéndi hitszónoklatával; ’s Walentin}! 
János főesperes mag) árul üdvözlő ’s iktatá - be a’ 
választottat, ’s magyarul tette-le a’ hitet ’s magyar 
beszéddel foglalá-el székét a’ beiktatott.

Pestsept. 4kén. A’ pjsti ágost. hitvallású gym- 
nasiumnál Fábri Pál tizenkét évig dicséretesen ’s 
megelégülésre folytatott tanitópáiyájáról lemond
ván, múlt aug. 20án tartott egyetemi gyűlésben 
rectorrá ’s költészi és szónoklati tanító\á szótöbb
ség által Taubner Károly ur választatott, ki folyó 
hónap’ 9kén iktatott hivatalába.

Balassa - Gyarmat: F. e. aug. 20kán Nógrád 
megye RRdei a’ következő napon tartandó közgyű
lésre összejővén, egyik köz tiszteletű szolgabirájok 
jezerniczei J e z e rn ic z k y  M ih á ly  20kán esti 7 
órakor az Ipólyban több ismerőseivel fürödvén, 
egy Örvénytől elkapatott, ’s társai’s majd úgyszól
ván a’ fél város segítsége által sem huzathatott ki 
elébb a’ sötét mélység gyomrából, mint éjfélutáni 
1 órakor. ’S így 6 óráig lévén a’ víz alatt, a’ me
gye közönsége, édes anyját ’s 5 élő testvérei szo
morúságára 's fajdalmokra, az egészség *s testi szép
ség teljes fényében diszlő férfiú, virágzó életének 
27ik évében élni megszűnt. Harmad napra, az az 
aug. 22ikén Balassa - Gyarmathoz szomszéd Szügy 
helységében az ágostai hitvallásnak szertartása sze
rin t, illő fénnyel a’ helybeli nemzetségi sírboltba 
takarittatott-el, melly alkalommal két velős s igen 
szívreható magyar beszéd tartaték. J. .r.

Pesten a’ múlt augustus hónapban született 
132 fiú ,- és 120 leány-gyerm ek; házasságra lé
pett 53 pár.

NAGY ß HIT ANNIA.
A’ Standard szerint hírlclik, hogy Orleans hg. 

még e’ nyáron nejével együtt látogatására lenne a’
X
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királynénak. —  London községi tanácsa e’ napok
ban a’ királyné tiszteletére nov. 9kén adandó ün- 
nepics lakoma előkészületeiről, ’s közöttük a’ ké
nyes kérdésről tanácskozott, a’ Guildhalle nagyte
remében ke!l-e karzatokat felállítatni. Utolszor 
1814ben a’ szövetséges hatalmaknak adott a’ city 
Illyés lakomát (IV. Vilmosnak nem engedték-meg 
tory ministerei a’ city meghívását elfogadni) ’s ak
kor karzatok is voltak a’ terem ben; de e’ példa 
utánzása ellen az a’ kifogás té te te tt, hogy a’ kar
zatok igen megszűkítenék a’ terem et, a’ jegyek ki
osztása kellemetlenségekkel lenne összekötve, ’s 
ha nézők is bocsátatnának-be , úgy jőne-ki, mint
ha Ó Felségét mutogatnák. Ezen okoknál fogva, 
(»6 szózattal 62 ellen meghatároztatott, hogy kar
zatok nem csináltatnak, ’s a’ ministerek és köve
tek nejei sem hívatnak-meg.

Sir R. Peel tamworthi beszédében álíítá, hogy 
kisöccsének A'Courtnak elválasztását se befolyásá
val se vagyonával nem gyámolította. Townsend 
kapitány pedig meghazudtolta ezen ünnepélyes ál
lítást. Napfénynél világosabb, mondá egy lakoma
k o r, hogy sir R. Peel titokban mindent elkövetett 
A’ Court kapitány elválasztatásaért ’s az ő megbuk
tatásáért.

A’ Themse-tunnelbe aug. 23kán ismét beron
tott a1 víz, mikor a’ munkások mind benne dolgoz
tak ; szerencsére még is egy sem halt oda , az oko
zott kár sem igen nagyr. Brunei úr előre számolt ez 
esetre, s azt nyilatkoztatá, hogy a’ tunnel máso
dik felében (a’ vízmeder középpontján túl már 150 
lábnyi kőfal van készen) még egyszer legalább meg- 
látogattatik a’ Themsetől. A’ Courier egy különös 
felfedezést em lít, miként e’ tűiméiben a’ munkások 
tűz- és víz-veszélynek vannak kitéve. A’ folyam le
csapása ugyanis rósz gázt fe jt-k i, ’s mult hónap
ban egykor szünetlen szivárgott-be a’ víz-anyag- 
gáz, ’s nehány perez múlva meggyűlt; néha több 
munkások égtek, ’s e’ gáz gőzölgése igen ártott 
egészségüknek. — A’ Themsén aug. 23kán egy lő
porral rakott hajó levegőbe repült, egy kereskedő 
brigg pedig mellette elsüllyedt. Az eldurranás ép
pen égi háborúkor tö rtén t, ’s úgy hiszik villany 
gy úilotta-meg a* lőport. — Wolwich királyi fegy
vertárában 2 4 ezer ágy ú és mintegy három millió 
ágyúgolyó ’s bomba van, ámbár a’ 22 évi béke 
alatt több ezer ágyú eladatott belőle, ’s ez még csak 
kis része a’ britt nemzet hatalmas segédforrásának. 
— B. Stephens úr ,,a’ baski tartományúik“ czímü 
köny vében m ondja, hogy a* spanyol polgárháború 
kezdete óta a’ két részről 70 ezer esett-el; a’ car- 
lista seregben alig találni 40 éves férfit, a’ nagyobb 
rósz 17—25 évű.

A ’ Scotsm an je le n t i,  hogy  Edinburg FInme
Józsefet, a’ szigorú takarékosság mellett buzgó 
népbarátot, a’ szabad elvekhez hű ragaszkodás ál
tal szerzett érdemének elismeréseid, polgári joggal 
ajándékozta-meg. — Durham grófságban aug. 23- 
kán az uralkodó királynéhoz üdvezlő, az özvegy 
királyaiéhoz sajnálkozó felírás határoztaték. Régi 
szokás szerint Londonderry marquisnak, mint leg
kitűnőbb személynek kellett volna felirási javasla
tot tenni, de ő nem hívatott-meg, ’s Durham 1. 
szóJIítaték-fel javaslat-tételre. Durham I. azonban 
meghívatá a’ m arquist, ’s sajnálkozék a’ történt hi
bán , de a’ marquis viszonzá, hogy örömest enge- 
di-át neki az elnökséget, mivel Oroszországban 
utaztakor személy esen meggy őződött a rró l, hogy 
a’ gróf St. Petersburgban Anglia javára ’s dicsősé
gére viselte a’ követségi hivatalt. E ’ hízelgések után 
Durham gr. felírást javasla, ’s Londonderry mar
quis pártolta azt. Mind a’ két lo rd , a’ reform er, 
ki még nem rég radicalisnak tartaték , és a’ túlsá
gos to ry , vetélkedve fejezé-ki az ifjú fejedelemné 
eránti hű hódolatát.

Egy „London a’ mint van“  czímü könyv sze
rint a’ főváros alsó osztályai száz év előtt sokkal 
jobban szerettek inni, mint most. I736ban ugy an
is l5,839re m enta’ kávé, ser ’s pálinka-házak szá
m a, lakos 630 ezer volt, kik évenként 7 millió 
gallon pálinkát fogyrasztottak-el. 1835ben 1,776,500 
lakos és csak 5000 vendéglő volt, a’ pálinka-há
zak száma kilenczszerte kevesbedett.

Cantonból mart. 25ki tudósításokat ír a’ Glo
be. A’ cantoni alkirályr megirá a’ hong-kereskedok- 
n e k , hogy' Elliot angol kapitány bebocsátatik Can- 
tonba, az angol kereskedők ’s hajósok ügyeinek el
intézése végett. A’ mákonyi-kereskedés újra meg
indult, miután a’ vám-mandarinok és kereskedők 
egyezésre léptek e’ czikktől fizetendő nagyobb 
adó iránt. A’ thee-kereskedés hallgat. — Sir Ho
w ard Douglas, a’ jóniai szigetek lord - főbiztosa, 
mindig nagy óbb kedvet talál népszerűségével. A’ 
gyűlés közelebb egy törvényt fogadott-el, miként 
a’ választók szaporítatnak. Múlt „évben is hasznos 
törvények létesültek, mocsarak kiszárítása, föld- 
mívelési biztosság kinevezése és bank felállítása 
iránt.

A’ Times Montrealból ’s Quebecbőí jul. 23ki 
hírlapokat közöl, melly ek szerint az északameri
kai lapok által alsó Canadában hírlelt zavargások 
nem egyebek valának, egy lakomakor Papineau 
pártja által tartott beszédeknél. Quebec kormá
nya szigorú rendszabály okhoz nyú lt, több szemé
lyeket elfogatott, ’s mint lázítókat perbe idézte
tett. Montrealba folyv ást gyűl a’ katonaság az őr- 
sereg erősítésére. — Új Braunschweig törvényhozó
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-gyűlése elfogadá a’ gyarmati ministeriumnak azon 
javaslatát, miként e’ sziget koronái jövedelmei át- 
engédtetnek, olly feltétellel , hogy a'polgári kor
mányzás költségeiről ezután maga gondoskodjék.

A’ wiirtembergi király aug. 30kán fog vissza
térni statusaiba. Ó Felségének ez második látoga
tása volt Angliában, ’s vele igen megelégültnek 
nyilatkozók. — Philippsthal bg. aug. 24kén elha
józott Antwerpbe. — Ramsgateban készületek té
tetnek a’ belgák királyának ’s királynéjának elfo
gadásához.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Paris közönsége aug. 26kán utazott legelőször 

a’ vasúton. Néző annyi csődiilt-Össze, hogy sokan 
el is ájultak a’ szorongásban. Rothschild úr is majd 
agyon nyomatott. Egy jegyért némellyek 60 fran
cot is fizettek. — Lajos keresztjének visszaállításá
ról ismét beszé'nek. — Harispe generált a’ spanyol 
határszélen szemlélődő franczia sereg parancsnoksá- 
ban , a’ Siede szerint, Bugeaud generál váltandja- 
fel. — Roux híres tanító, ’s Hotel Dieu első seb
orvosa, útban van, Bécs, Lipcse, Berlin’s Frank
furt felé. — Louis báró aug. 25kén Paris melletti j 
falusi lakában meghalálozott. — Marseiíleben ré- \ 
mítoleg elhatalmazott a’ cholera; aug. 2ökán 50, j 
2 tkén 52 ember halt-meg benne. \

Bonábói aug. 23kán írják, hogy az alkudozás ; 
Achmet bej vei félbeszakadt ’s háború üzentetett' 
neki. Bona vidékén csend uralkodik, az arabok • 
nagy számmal járnak a’ vásárra. |

Aug. 27kén írja a’ Journal du Commerce, ] 
hogy a’ Constantine elleni expeditio meg van ha-j 
tározva. Ugyanakkor, midőn Damrémont generál; 
ezen expeditióra meghatalmaztaték , Gallois és La- 
lande admirálokhoz is parancs küldetett, hogy hajó- 
seregökkel Tunist ostromzár alá vegyék, mert bi
zonyos hír szerint a’ Konstantinápolból Constantine 
segítségére küldött seregcsapatok ott fognának szá
razra szállítatni. — Abd-el-Kader könnyelmű’s rósz 
szívű öccsét, ki Medeahbansok igazi alanságotkö- 
vetett-el, ’s Blida lakosaival azt hiteté-e!, hogy e’ 
város az emirnek jutott, elmozdítá Medeah bey- 
ségétől, ’s El ^arkanit tette helyére, ki az igazga
tásban jobb és igazságosabb.

Guizot úr, mond a’ Courrier, hasztalan igye
kezett a’ kamara eloszlatását elhalasztatni; mert a’ 
ministeri tanács meghatározta e’ rendszabályt, ’s 
az illető rendelet September első napjain meg fog 
jelenni a’ Moniteurbcn. — 1 lay ti respublikával né
mi viszálkodások forognak-fen, ’s a’ Temps azt 
nyilatkoztatja, hogy Haytit kötelességének teljesí
tésére szorítani legjobb eszköz volna, ha Mackau 
admiral hajóseregével a’ respublica kikötőjit ostrom 
alá venné, ’s nehány bambát repítetne beléjök.

Bonabol aug. 22keroí így írnak: A* büszke 
Achmet Damrémont generált sokáig várakoztatja 
felelet után, ’s némelly scheikek olly hírt beszél
nek, miként a’ bey a’ vele tartó fők előtt azt nyi
latkoztatta volna, hogy a’ francziák feltételeit idő
nyerés végett elfogadja, de mihelyt seregeik visz- 
sza indulnak Francziaországba, azt cselekszi, a’ 
mi neki tetszik; e’ tanácsot párisi kémje, Ilam- 
dan-ben-Othman-Khodscha nevű mór, adta, olly 
reménységgel, hogy a’ kamarák jövő évben nem 
igen fognak ismét 14 milliót szavazni táborozásra. 
A’ öreani táborba jövő arabok is csak Achmet nagy 
hadi-készületeiről beszélnek, ki a’ budschiai kaby- 
lokat és saharai beduinokat Constantine vidékére 
gyűjti. Bujtogatóji ’s nehány felbérlett marabut az 
Atlas völgyeiben szent háborút hirdetnek. Zsoldo
sokat ugyan talal Achmet, de lelkesedést hasztalan 
igyekszik gyulasztani; legfeljebb néhány vakbuzgó, 
a’ keresztények elleni gyűlöíségből, kel-fel mellet
te ; az ő török származása ’s kegyetlen uralkodása 
sok törzsök főjét elidegenítette tőle, kik öt év óta 
szünetlen unszolják a’ francziákat a’ Constantine el
leni háborúra. Damrémont generál igen hibázott, 
hogy Achmettel alkudozásba ereszkedett; mert ez 
által Francziaország párthívei elrémítettek, kik 
Achmetct ugyan gyűlölik, de haderejétől ’s bosz- 
szujától rettegnek. Constantine vidékén kedvező 
érzelem mutatkozik Francziaország iránt, mint
hogy az ottani lakosok földet mívelvén, állandó 
honhoz vannak kötve, mi szelíemöknek békés 
irányt ad. Constantine tartomány azé, ki a’ tör- 
zsököket anarchiától és ellenség dulásától megvé
deni képes; a’ lakosoknak mindegy, akár Franczia
ország, akár Achmet bey vigye a’ rendőrséget, 
mert ők csak békét és védelmet kívánnak.

Esnaudesban (alsó Charente megyében) nem 
i ég egy három fontos metcorkő esett-le, ’s a’ pa
rasztok , kik azt felvették, villanyos csapást érzet
tek. A’ kő, leestekor széthasadt, ’s darabjai Bor
deaux természettörténeti tárába küldettek.

A’ cassatioszék Donnadieu generálnak kérel
mét a’ párisi k. törvényszék Ítéletének inegsemmí- 
tése iránt, melly őt a’ régi Európáról és korunk 
királyairól ’s népeiről írt könyvéért két évi fogság
ra ’s 5000 fr. birságra Ítélte, visszautasítá. 

A M E R IK A .
A’ seminola indusokkal még véget sem ért a’ 

háború, ’s az egyesült statusok, mint Uj-yorkból 
aug. Íjén írják, ismét új háborúba keverednek a’ 
többi indusokkal, kik 1822ben kötött és tavak' 
megújított egyezésnél fogva a’ Mississippiig terjedő 
földet az egyesült statusoknak engedték, olly felté
tellel, hogy azért évenként bizonyos summa pénz, 
dohány, só ’stb. adassanak nekik. A’ kitűzött ha-
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tárnapra 400 indus megjelent Rocky-Islandban, az 
egyezéskor Ígért dolgokat átveendő, de ott sem
m it ,  ’s a’ kormány részéről még ügyvivőt sem ta
lálván , nagy haragra lobbant. Az ellenségeskedés, 
m ondják, már el is kezdődött. — Uj-yorkban egy 
német reformált egyházban jul. 24kén két vetélke
dő pap , ’s ezek párthívei között, verekedés tá
madt a’ szónokszék m iatt, mellyet hol az egyik, 
hol a’ másik fél foglalt-el. A’ csata botokkal’s bun
kósokkal foly ta tta ték , míg nem lárma-harangra a’ 
szivattyúk odavitettek, ’s a’ csatázok tüze víz-su
garakkal eloltatott. A’ rendőrség végre mind a’ két 
pártot kiutasító az egyházból. — St Lousi tudósítá
sok szerint a’ nyugoti statusokban igen szaporod
nak a’ német lakosok; a’ német classicus írók na
gyon kapósak, sőt az 1838ki zsebkönyvek iránt 
is tétettek megrendelések, St. Louisban pedig kö
zelebb német könyvkereskedés fog felállítatni.

A' True Sun Rio* Janeiróból jul. 4ki híreket 
közöl, mellyek szerint Brasilia csendes , ’s oily in
tézetek tétettek , hogy a’ rabszolgákat, mielőtt a’ 
tiszthatóság által kihallgattatnának, megkorbácsol
ni nem szabad. A’ pénzügyi ministernek a’ kama
rák elibe terjesztett jelentésében az 183s/yki jöve
delmek 13,663,289tallérra, a’kiadások 13,622,060 
tallérra számitaUak, — A’ Times Buenos-ayresből 
máj. l lk é n  költ levelek után írja , hogy Blanco ad
miral tetemes hajósereggel szállong Peru partjainál, 
’s Yalparasióból, Blanco generál és Necochea ezre
des alatt, hadsereg készül Peruba nyomulni, Flo
res generál alatt 4000 columbiai katonától gyámo- 
lítatva. Santacruz generál martius közepén Bolíviá
nak La Paz tartományában volt, attól félvén, ne
hogy az argentini respublica ez oldalról iissön-be. 
Ha Ecuador status is háborút üzent Santacrúznak, 
úgy az ő helyzete igen bajos és kétséges.

O L A S Z O R S Z Á G .

Messinai aug. 14ki levél szerint a’ cholera Sy
rakusban mégis erősen d ú l, ’s megszűnte előtt Ca- 
retto general sem akar oda m enni, ki seregével 
most Cataniában áll. Messinában beszélik, hogy a’ 
hadi törvényszék több főtisztet halálra Ítélt ’s agyon 
lövetett. Az egészségi hatóság, Palermo példája után, 
a’ hajókat kitiltá a’ kikötőből, mi az Ínséget neve
li , ’s itt is igen félnek a’ szűkölködő nép dühétől. 
— Máltából aug. 16kán írják , hogy ott a’ cholera 
már csaknem egészen megszűnt.

Nápoly aug. 19kén. F ridrik  ausztriai főiig, a’ 
királyné testvére y Chiatamone k. palotába szállott, 
’s rövid midatás után folytatandja útját a’ közép
tengeren, mivel e’ hg. tengeri szolgálatra szánta 
magát. Egy Livornóból érkezett kereskedő ha jó , 
ámbár a’ nyavalya ott is újra m utatkozik, szaba

don bebocsátaték, ’s nagyon kívánatos volna, ha 
a’ kormányok egyszer már átlátnák, hogy a’ vesz- 
teglések és elzárások semmit sem használnak.

O R O S Z O R S Z Á G .

Császár ’s császárné 0  Felségük aug. 12dikén 
hág) ák oda Zarskoje-Selot. A’ császár este útnak 
indult a’ déli tartományok felé; a’ császárné pedig 
reggel Moskauba utazott, onnan a’ déli tartomá
nyokba menendő.

P O R T U  G A L L I A .
Lissaboni aug. 9diki levél szerint a’ revolutio 

igen lassan fejlik-ki. Saldanha nagy óvakodással 
munkálódik ’s csak annyi! tudni ró la , hogy Schwal- 
bachai egyesült. A’ népség egyik pártái sem ta r t , 
a’ harezoló felek száma csekély, ’s így a’ vita el
döntése még sokáig haladhat. Abrantesből aug. 7- 
kén telegraph által üzentetett, hogy a’ zendülók 
Castello Brancóból eltakarodtak. — Oportóból aug. 
13kán írja egy angol kereskedő, hogy a’ kormány 
Oportót ostromállapotba te tte , a’ hírlapokat, egyen 
k ív ü l, eltiltotta, ’s ezen egyben az állíttatik, hogy 
az angol kormány pártolja a’ constitutio elleni lá
zadást , és hogy Saldanha Angliából 6000 ft. stget 
kapott, mi az Oportóban tartózkodó angolokat igen 
elrémítette.

A’ constitutio ellenségei, úgy mond a’ S u n , 
a’ palotában vannak; a’ királyné hozzájok sz ít, ’s 
csak az ő terhessége tartóztató férjét a’ zendülés 
vezérlésétől. Az udvarral egyetértőleg munkál a’ 
békéden nemesség is, melly a’ charta diadahnában 
a’ pairkamara visszaállítását látja. A’ franczia kö
vet sem henyélt, ámbár a’ portugálok Howard de 
M alden lordnak tulajdonúnak minden szerencsét
lenséget, melly tulajdonkép St. Priest grófot ter
heli. — A’ M. Post levelezője aug. 12kén közli az 
újonnan alkotott ministeriumot. Yisconde Sa daBan- 
deira ministeri elnökké’s tengeri m inisterré, Julio 
Gormes de Silen Sanches igazsági, J. A. de Cam
pos belső ministerré neveztetett; Castro Terceira, 
J. Oliveira, Yisconde Boveda és Perano uu. meg
maradtak hivatalukban. Saldanha Coiinbrából 
Oportó felé nyomult, melly, úgy hiszik, megnyit
ja  előtte kapujit, miért Lissabonból gőzhajón 200 
katona küldetett Oportóba. Soares Luna ezredes 
Yalen^a elibe küldetett Sa da Bandeirát felváltani, 
kinek seregei a’ carlistákkal egyetértésben vannak. 
Ahneidában kikiáltatott a’ charta. — A ’ Times 
lissaboni aug. 12ki levele szerint Saldanha aug. 10- 
kén 400 lovassal ’s 300 gyaloggal érkezett Coim- 
brába, ’s ott Setubal báróval egyesült; aug. l lk é n  
pedig sietve nyomult Oportó felé, hova Lissabon
ból tüstént egy gőzhajó indult-el 260 katonával Lu
na ezredes parancsi aiatt. Sa da Bandeira, a’ Ya-
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léniát ostromló seregcsapatok parancsnokságát Al
margen bárónak adván-át, visszatért Oportóba, 
hol jelenléte sokkal szükségesebb. Oportóban sok 
gyanús személy elfogatott, 's hadi hajón Lissabon- 
ba küldetett.

Lissabonból aug. ü k é n  ezeket írják: Az opor
tói posta nem érkezett-m eg, mivel az országút 
Saldanha birtokában v a n , kit Coimbra igen jól fo
gadott, ’s az egész vidék a’ charta mellé állott. 
Saldanha több felszóllítást boesáta-ki, serege 500 
lovasra és 800 gyalogra szaporodott, ’s hogy an
nál sebesebben nyomulhasson Oportó felé, katoná- 
j i t  öszvérekre, szamarakra és lovakra ültette. 
Schwalbach 150 emberrel elvált tőle ’s egyenesen 
I^amegóba ment. Thomárból aug. ü k é n  költ tele- 
graphi üzenet szerint pedig Saldanhának alig van 
200 lovasa, gyalogsága is kevés; Ceimbrában ugyan 
nem szegültek ellene, de barátságosan sem fogad
ták. Ha csak fele igaz is annak, mit Oporto érzel
méről m ondanak, úgy Saldanha ellenállás nélkül 
bebocsátatik oda, *s ekkor a’ charaorrók sorsa el 
leszen döntve.

N É M E T O R S Z Á G .
Münchenben a’ tudományok akadémiája aug. 

25kén nyilvános ülést tartott király 0  Felsége szü
letés-és név-napjának ünneplésére. Ottingen-Wal- 
lerstein hg. statusministeren és Wallcrstein Károly 
hgen kívül sok jeles idegenek, mint Dietrichstein 
Móricz gr. cs. k. titkos tanácsnok Bécsből, számos 
tanácsnokok és országgyűlési követek jelentek-meg j 
ez ünnepélyen. Schelling titkos tanácsnok ’s akade- j 
miai elnök helyett Dr. Döllinger titoknok nyitá- j 
meg az ülést, a’ tudományos nyomozatok mostani I 
állapotját érintő beszéddel. Dr. Lamont a’ ködfol
tokról , Dr. Fuchs a’ föld theoriájiról olvasott ér
tekezést. Végül felolvastattak az akadémiának újon
nan választott, ’s megerősítés végett 0  Felsége 
clibe ter jesztett levelező tagjai.

Wiesbadenben a’ nassaui régiség- és történet
nyomozó egyesület aug. 24én ülte alapítatásának 15- 
dik évnapját. ITabel, egyesületi titoknok, megnyi
tó beszédében előadá az egyesület sikeres fárado
zásait, literariai kapcsolatait, és a’ számos szerze
ményeket, mellyekkel a’ régiség muscuma ez év
ben gazdagítatott. Müller professor a’ tudományos 
egyesületek hasznairól értekezett. Bornhorst úr a“ 
Wiesbaden mellett történt kiásásokról tón tudósí
tást. L j igazgatóság választása u tán , vidám lako
ma rekeszté-be az ünnepélyt.

H O L L A N D I A .
A’ hollandi l.pok is szóba hozák már a’ belga- 

hollandi ügyet. A’ Journal de la Hayeban eg)' czik- 
kely jelent-meg a’ Belgiumot illető papirosok átné- 
zetéről, ’s az Arnheimi Courant úgy vélekedik,

hogy az említett lap ezen átnézetet nem közlötte 
volna a’ külső minister tudta nélkül, egyszersmind 
azt nyilatkoztatja, hogy Francziaország és Anglia 
nem hajlandó Belgium és Hollandia egyesítését esz
közleni. Az Onpartiydige mondja, hogy Hollandiá
nak és Belgiumnak csak az időtől és történetektől 
kell várnia ügye elintézését, ámbár ezzel nem elég- 
szik-meg, mert nem lát ©Ily eseteket, mellyek 
kedvező befolyással lehetnének a' hollandi-belga 
ügyre. Háborút, mitől a’ kabinetek félnek, távol
ról sem vár, a’ toryk diadalom-rivaját, franczia 
ellenrevolutiót, a’ hannoverai király rendszabályát 
figyelemre sem méltatja. Holland semmi jót sem 
remélhet az időtől. A’ belgák inkább várhatnak; 
mert pk vasutakat, csatornákat építnek, míg Hol
land az ó adósságaikat fizeti, ’s erejét vesztegeti a’ 
hadi állapot fentartására. A’ kormány ugyan nem 
gondolkozik Belgium visszakapcsolásáról, s kész 
volna Belgiummal egyezkedni; de a’ király sem
mire sem akar addig hajlani, míg kárpótlást nem 
kap, ’s e’ miatt szunnyad a’ hollandi-belga ügy.

Haagábban aug. 24kén rendkívüli pompával 
ülték-meg a’ király 65ik születésnapját. Javai leg
újabb hírlapok szerint Fridrik  hg. a’ thrónörokös 
ifjabb fija, mart. fikán megérkezett Makassarba, 
annak köz intézeteit megszemlélte, meglátogatta 
Goa fejedelmét is, ki mart. lOkén, országnagyai- 
val együtt viszonzá a’ látogatást.

A’ király születésnapja nem csak Haagában 
hanem más helyeken is szíves örvendezéssel ünne
peltetett; de Amsterdamban be kellett fogatni ne
hány rendzavarót, kik az emberek közé tűzmíve
ket szórván, sokaknak ruhájit megégették. Con
stant Rebecque generálhelytartót s a’ táhor tiszti 
karának fő jét, nyugalomra bocsátó a* király.

S P A N Y O L O R S Z Á G .

Madridi aug. 19ki levél szerint Mendizaballe- 
buktatását a’ katonai párton kívül a’ carbonarik is 
elősegítették , de ezek egészen más eredményt vár
tak , mint az 1812ki férfiak elleni visszatolást. Az 
új korm ány, úgy látszik, eme feladatokat tiizé 
maga elibe: összebékülés a1 mérsékleti pártái, kö
zelebbi összebarátkozás Francziaországgal, *s köl
tsön eránti egyezés. A’ mérsékletieknek szintiig)' 
mint a’ túlságos szabadelmüeknek csak egyre lévén 
sziikségök, meglehet hogy fegyvernyugvást köt
nek , míg költsön által pénz szereztetik.

A’ Moniteur illy telegraphi üzeneteket hoz: 
Bayonne aug. 25kén. Madridból aug. 21 kén jelen
tik , hogy a‘ ministerium még nincs összeszerkeszt
ve ; csak hárman vállalták-fel a’ ministeri hivatalt. 
Nagy pezsgés uralkodik, de zavar nélkül. Esparte- 
ro mégis Torrelodonesben van. A’ 65 tiszt, kiket
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elfogatott, elillant, Zariategui, mint beszélik, visz- 
sza megyen az Ebién. Escalera hadserege Miran
dában ’s Vittojiában fellázadt; Escalera megöletett 
katonájitól, azért hogy a’ carlisták után Segovia- 
ba menni nem akart. Oyarzunban is felzendüítek 
a1 chapelgorrik hátralevő zsoldjokért; de aug. 23- 
kán lecsilapítattak. Pamplonából aug. 24kén 130 
legény a’ segédseregtől, fegyverestől egy ütt Fran- 
cziaországba szökött-át. — Bordeaux aug. 25kén. 
Castilia, a’ Duero folyamig, megszabadult a’ car- 
íistáktól, kik e’ folyamon Arandánál átköltöztek. 
Yigo aug, 18kán Segoviába m ent, de az ellenséget 
utói nem érhette, melly igen siettető ú tjá t, hihe
tőleg hogy Soria hegyeibe juthasson. — A’ Jour
nal des Débats Escalera mentésére említi, hogy e’ 
generált, kire az éjszaki tartományok főparancs
noksága Espartero eltávozása után bízatott, szem- 
rehám ás nem érheti, ha ő azt gondolá, hogy a’ 
kormány olly fontos helyet, mint Segovia, őrsereg 
nélkül nem bágyadd. Urangát Pehacerrada ostro
mának félbehagyására kénszerítni, közelebbi köte
lessége volt neki. Ő tehát a’ vak bősziiltségnek, a’ 
Spanyolországot emésztő anarchiának, nevezetesen 
a’ kormány hibájinak ’s a’ katonák ínségének Ion 
áldozatává, kik meghallván, hogy az ellenség a’ 
fővárost fenyegeti, szerencsétlen generálukat, mint 
áru ló t, felkonczolták. Illy gonoszságok, hadi buz
galom leple alatt elkövetve, nem biztosítják a’ győ- 
zedelmet, melly féktelen seregcsapatokkal nem jár. 
De hogy a’ fenyíték fentartassék, nem kellene a’ 
katonáktól megvonni a’ szükségeseket, táplálni, ru
házni és űzetni keik ne őket. P .  Caríosra nézve em
líte tik , begy ő útját Castilia felé abba hagyd, ’s 
Térnél és Albaracin begyei között tartózkodik a’ 
valenciai és arragoni bandákkal együtt. De e’ kö
zéppontról Castilia, alsó Arragonia, Valencia vagy 
Cuenca felé nyomulhat. Oraa és Buerens szemmel 
tartják ő t, de meg nem támadják.

** *
KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK.

Mannheim kereskedése, mintaugustus 18kán 
ír já k , a* német vámegyesület miatt igen meg
csökkent.

Stuttgartnak aug. 24kén végződött posztóvá
sárán mind adók mind vevők külföldről is számo
sán jelentek-m eg, ’s az árú kétannyi vo lt, mint a’ 
tavalyi vásáron. Az ár egy kevéssé leszállott, az 
eladók mindazáltal meg valának elégedve a’ bevett 
pénzel; az árúknak fele elkelt, legkapósabb volt 
a’ posztó. A’ kül- ’s belföldről hozott gyapjú nagy 
részint posztóért cseréltetett-be. Posztón kívül bú

to rra  való szövetek, flanellek, gyapjú térítők V 
ínás durvább szövetek is voltak eladásra kitéve.

Hamburgba aug. 24kén Cardiff'bói két hajó 
érkezett vasakkal a' berlini-potsdaini vasút számára. 
Az áru-kereskedésben csekély az élénkség; a’ répa
mag ára mindig feljebb megyen.

Magdeburgi aug. 20ki levél szerint a’ Magde- 
burg-Kőthen-Halle-Lipcsei vasut-társaság igazgató
sága közgyűlést hirdetett a* részvényeseknek, hogy 
elikbe terjessze a* kérdést, elfogadják-e előre a’ 
status által teendő feltételeket. Ha ez megtörténendő 
agy engedelem adatik az építésre.

Havre aug. 24kén. Eszakamerikából a’ köze
lebbi postahajóval jö tt tudósítások m utatják, hogy 
itt nem csalatkoztak azok, kik az egyesült statu
sok krisisében csak egy hamar elmúló szerencsét
lenséget lá ttak , jnellynek a’ reformokon ’s javítá
sokon kívül egyéb nyomai nem maiadnak. Kész 
pénzel ugyan még nem fizetnek az amerikai ban
kok , de egy pár hóna}) múlva elkezdik a’ fizetést, 
mit a1 pénz-árnak leszállásából és a’ portékák árá
nak emelkedéséből méltán következtethetni. Hogy 
a’ pénz már szaporodni k ezd , bizonyítja az, hogy 
északamerikai hajók sok pénzt vittek Europa ki- 
kötőjibe; nevezetesen Balt. more hajó Havre részé
re 150 ezer dollárt hozott. Az amerikai bankok 
eddig akárkinek hitelt adtak, ki papirost vagy 
váltót mutatott-be nekik, de ezután biztosítás nél
kül nem fognak hitelt adni. Az amerikai kereske- 
dőségnekazon vallomása, hogy a’ bankreform szük
séges, politikai tekintetben is fontos, nie^t oda 
m utat, bogy Jackson látta a’ bajt, ha nem a’ leg
jobb eszközt vette is e'ő annak elhárítására. Min
den esetre bel} telenül tuíajdonítatnék egyedül neki 
a krisis, midőn a’ bankok most elismerik a’ re
form szükségét.

Trébisond kereskedése, a’ franczia consul tu
dósítása szerint , igen gyarapodik. 1836ban 44 mil
lió francnyi áru v ite titt kikötőjébe, a" kivitel pe
dig 42 millió francra ment. A’ bevitel főczikkei 
posztó ’s más szövetek, a’ kivitelé persa selyem , 
dohány, galles és szőnyegek. Ez év elején Tauris 
tele volt európai árúkkal, mellyek, Kurdistan és 
déli Persia lecsendesítetvén, mind elfogytak, s 
Persiából ismét sok kereskedő érkezett Trebisond- 
ba , ’s raktáraikat újra megtöltők. A’ persa király 
egy angolt 25 ezer fegyver vásárlásával bízott-meg, 
mellyek selyemmel valának kifizetendők. Trebi- 
sond és Konstantinápol 'között Crescent angol gőz
hajó tartá-fen a’ közlekedést; de most már egy 
angol és egy ausztriai gőzhajó is já r  o tt , ’s az út- 
bér jóval alább szállott.

K iadja K u l t s á r  A. — Szerk ezted  G a lv á c s y .  Zöldkertutcza ohífriKÍ)er-'G5i?ffi') 4 9 $  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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Papiros iránti figyelmeztetés- Alulírtak ajánlják ú*
jonnan ellátott raktárukat mindenféle nagyságú igazi hollandi és 
angol rajzoló, regal és ve/in papirosokkal, úgy szinte pfantzi papi
rossal általrajzolásra mérnökük szám ára; valamint mindennemű raj
zoló plajhásszal, igen finom eh. tussal aj legillendőbb árrokon. 

Pesten, sept. 1837.

a’ kis híd útezában „a’ papiros malom“ czímnél.

£3“ Figyeltetés: Elkésvén előfizetési jelentésünkkel , értesítjük a’ nagyérdemű közön
séget. hogy most az egyszer évnegyedre is elfogadjuk az előfizetést, f. e. October’ elejétől kezdve 
december’ utoljáig, helyben 2 forinttal postán 2 forint 24 kr. pengő pénzben; azoknak pedig, kik 
félévre előfizetnek, még elejétől kezdve szolgálhatunk nehány példánnyal. A’ Hírnök szerkesztősébe,

Heckenast Gusztáv
pesti könyvkereskedőnél (váczi utcza 39. szám) találtatik:

Stephani Mtolemnn
R H E T O R I C A

ex indole sermonis explicata
atque ita

a Logica et Syntax!
probe separata,

poeticáé verő reconciliata.
8. máj. Pestini 1836. Fűzve 1 forint pengő pénz.

(2) Könyv-jelentés. Új-Vönyv.
Szlavóniáról, mint Magyarorszóg/iak alkot
mányos részérói értekezik Podhradczky József, 
as nagyin rn. k. udv. Kincstár számvevő-hivata
lának tiszte, t. nsTrencsin vármegyének tábla- 
birája,’sa’ m. t.társaságnak levelező taga- Budán 
nyomtattatott Gyurién és Bagó’ betűivel 1837.— 
Ezen igen érdekes,’s történettudományi belátás
sal készült munka megszerezhető Pesten minden 
könyvárosnál. .Ara 40 k r.p p . (3)

(1) Birka eladás. Tekintetes nemes 
Heves vármegyében bel} heztetett, Tisza-Bura

Mötödik félesztendö. 1837.

helységében vagyon tettes ns Sárközy Gedeonné 
asszonyságnál ötszáz darab birka, részint fejős, 
részint bárány, részint ürü nyáj eladó. A’ ven
ni szándékozók magokat jelenthetik a’ fenneve
zett hedyen. (3) * 2

(I) Ár veres. Folyó esztendei Septem
ber" 28dik napján Mező-Túr mezővárosában m 
K á ila y  csal ád részéről árverés inján fognak 
haszonbérbe adatn; :
1-szór a1 Káilay részen lévő korcsmáltatás Sz 

Mihály naptól kezdve 3 esztendőre.
2 szor az úgy nevezett Szonda- és Sz Miklós- 

zugi puszták !83Ski j «ntiarus Isó napjától
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kezdve szinte három esztendőre. Az árverés 
Mező-Túron a’ tiszttartói háznál fog tartatni. (3)

(2) Árverés Lichnovskyféle se-
lyem-juhokra. Sajó-Vámosr"uradalom ré
széről közhírül adatik, hogy f. e. Szent-Mihály 
hava 21kén délelőtt, t ns Ahauj vármegyében 
kebelezett Encs helységben, Forró m ellett, 
nyilvános árverés útján, kénszpénz fizetés mel
lett , eladóvá fog té ten i, még tenyésztctésre al
kalmatos mintegy 300 anyabirka; 80 jerke és 
&9 ürü-tokló; 50 kétesztendős ü rü , és mintegy 
300 idei báránv. Azonkívül ugyan ott 100 darab 
többnyire egy esztendős hágókos, megszabott 
á ro n , szabad kézből lesz megszerezhető. S.Vá- 
moson, august. 2íkén 1837. (3) . m

(2) Királyi haszonvételek bérlése.
A’ méítóságos Keseleökői Majthényi nemzetség 
részéről ezennel közhírül tétetik , hogy f. észt. 
oct. Iső napján Vörösváron tartandó árverés útján 
a' következendő királyi haszonvételek fognak 
az 1838dik észt apr. 24tői szám ítva, 3 eszten
dőre haszonbérbe bocsájtatni:

1- szőr A' Vörös\ári bolt as ahoz tartozó 
lakással.

2- szór Az ugyan ottani mészárszék lakással 
és a1 hozzá tartozó 9 hold szántófölddel.

3- szor A’ szükséges épületekkel ellátott úgy 
nevezett zsidóvendéglő.

4- szer A’ Budai országúiban fekvő úgy ne
vezett szarvas vendégfogadó, hozzá tar
tozó szántóföldekkel.

5- ször Sohnár helységben való bormérési 
jus.

A" bérjeni szándékozók tehát elégséges va- 
gyonaikról szólló hites bizonyságaikkal és szük
séges bánatpénzzel ellátva a1 lenn irt napon és 
helyen megjelenni ezennel hivatalosak (3)

(2) Uradalom haszonbérbe adása.
Tettes ns Bars vmegyében kebelezett Aranyos- 
Alaroti uradalom, a' mellyhez Aranyos-M arót 
m ezö\áros, H tzér , Kelecsény, Csatád, Szent- 
M arton, llecse , N agy-K ozm ái, Kis- Kozm ái, 
Velsics helységek és OliAó puszta, tartozók, 
egészen vagy két darabban I837dik esztendei 
October Okán reggeli 9 órakor Aranyos-Marót 
mezővárosban lévő uraság kastélyjában tartandó 
árverés útján a’ legtöbbet Ígérőnek l838dik esz
tendei januarius Iső napjától kezdve 6 , vagy 
több egymásuiáni évre haszonbérbe fogadatni.

.Az uradalom öszveirását és az árverési feltétele
ket, a’ fennkitett Aranyos-Maróli mezőváros 
uraság kastélyjában lévó házi gondviselőnél át
nézhetni. —1 A’ bérleni szándékozók 5200 fo
rintnyi bánatpénzzel ellátva a' kitűzött határ
napra és helyre ezennel meghivatnak (3 )

( 2 )  Hirdetés. A’ nmltgú magy. kir.
udv. Kincstári Tanácsnak költ Intézete követke
zésében közhírré bocsájtatik, hogy a1 Tiszán 
inneni koronái szabados kerületben fekvő Má- 
tonyosi 60^2;9ö4ö külső, Szentai belső, és

külső, Adai belső, Ő-Becsei 4 23,699g 
belső, és 1 5 0 ^ !^  külső, nem külömben Szent 
Tamási belső és 782££3 külső holdakból
álló kir. fiscalisi te lkek , e’ f. észt. sept. 25dik 
napján, az O-Becsei kincstári tiszttartóságnál 
tartandó árverés útján a’ folyó évi sz. Andráshó' 
Itől fogva 6 esztendőre kibéreítetnck.

Az ebben részt venni kívánók a’ fennkitett 
helyen, és napon végrehajtandó árveréshez ele
gendő bánatpénzzel ellátva, oily hozzáadással 
meghivatnak, hogy az ebbéli árverési feltételek 
az említett tiszttartóságnál előleg is kózöltet- 
hetnek. (3)

(3) Hízott tirük árverése.
Főméítgú Gyaraki herczeg G r á s s á l  k o v i eh  
uradalmai kormányszéke hivatala által ezennel 
közhírré té te tik : hogy e* f. h. ü k é n  Pest vár
megyében K a k u c s o n  1500 darab jól meghí
zott ürük szokott reggeli órák ban a’ többet Ígérők
nek készpénz lefizetése mellett elfognak adatni. 
A’ venni kívánók ezennel illően meghivatnak.

(3) Eladó anya birka. G00 neme
sített i es tenyésztésre alkalmas anya-birka el
adó Halomegyházi pusztán Pesten alul másfél 
órányira a'Debreczeni ország útban Vecsés hely - 
ség m ellett, és helyben a' tulajdonossal áruk 
iránt értekezhetni. ( 3 )

(3) Hirdetmény, k  fő mélt. m. k.
udv. kanczelláriának f. évi május 5kén költ kir. 
Rendeleténél fogva köz hírré té te tik , hogy a’ 
mlgos Iveresztszeghi és Adorjáni gr Csáky Sán
dor úr zár alatt lévő javaihoz .tartozó és t. n. 
Zabolcs megyében kebelezett O Fejértói egész 
uradalom az ottan találtató uradalmi épületekkel, 
gazdasági eszközökkel, szarvas m arhákkal, ser
tésekkel , juhokkal és mindennemű haszonvéte
lekkel, mint szinte a’ Bihar megyében kebele
zett Margithai másik uradalomnak eddig hdai
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gazdálkodás alatt volt minden részei, f. esztend. 
October 9kcn sz. kir. Debreczen városban a’ t. 
tiszántúli kerületi királyi Tábla házánál délelőtt 
9 ó rako r, mindenik uradalomra nézve külön 
tartandó nyilvános árverés útján a’ legtöbbet ígé
rőnek haszonbérbe ki fognak adatni, még pedig 
az O Fejértói uradalom ugyan jövő 1838 jan. 
lső napjától számítandó 6 évre, a’ Margithai 
másik uradalom részei pedig épen azon időtül 
kezdendő 4 esztendőre.

Summás állománya a’ bérbeadandó javak
nak, nevezetesen :

a) Az Ú Fejértói uradalomban. Majorsági 
szántóföldek a’ Pócsi járásban mintegy 355 | h .; 
a’ Darnkúti járásban mintegy 371 |;  Lencsedi, 
Ligethi és Korhányi nevet viselő irtásföldek , 
mintegy 1771 együtt mintegy 2704J bold; ma
jorsági kaszáló mintegy 443 embervágó, jobbágy
sággal közös legelő, mintegy 437 hold az erdő, 
melíynek kimutatandó része legelőnek használ- 
tathatik; vágásokra lévén felosztva, minden év
ben vágás alá jön 65 hold; szőlőföld mintegy 
191^ hold; nádiórét mintegy 280 hold; — fél 
telv.es jobbágy 7 3 , zsellér 75. Az O Fejértói 
korcsmáhatásért, ’s ahoz kapcsolt jogokért fi
zetnek a’ mostani haszonbérlők 1770 vfrtot, — 
a’ száraz malmokért 90 köböl gabonát, a’ ma- 
gyi korcsináltatásért, vizi és száraz malmokért , 
260 vfrkat. Lábas jószágok, birka, juh mintegy 
2000 darab, jármos ökör 34; gulyabeli szarvas
marha 80, fejér bagoner sertés 300, fekete man- 
golicza-sertés ismét 300 darab.

b) A’ Margithai uradalomban. Az udvar- 
birói és kertész házak , alkalmas lakszobákkal, 
istállókkal, kertekkel és üvegbázzal; pintérház 
nuiheliyel színnel és egy nagy kőpinczével; — 
m ajor, szükséges lakhelyekkel, két rendbeli 
n >.gy istállóval és a’ csűrös kertben lévő csűrrel; 
kondás ház , e'hcz szükséges istállókkal. Két ju
hász ház, bárom nagy juh akollal és egy fészer
r e l :— p.;ti ka és kovács házak, majorsági szólók 
és pedig kalvaria nevű két szüretelő színnel, saj
tókkal, mintegy 300 kapás, a1 Rózsa nevű szü
retelő színnel és sajtókkal, mintegy 150 kapás. 
Majorsági szántóföld 255 hold, kaszáló mintegy 
G89J -hold. A’ házi gazdálkodás használata alatt 
lévő legeltetés joga. Az erdő, melíynek kimu
tatandó része legelőnek használtathatik, vágá
sokra lévén felosztva , minden évben vágás alá 
jön 32 hold, mell) bői az uradalom némelly ré
szeit jelenleg bérbe tartó Mayer Mózses Izrae
lita uradalmi felügyelés alatt, és maga költségén

’s maga részére kivágat 400 öl tűzi fát, a’ mi 
ezen felül marad az is a1 jelen bérlethez tartozik.
—  Jobbágyság. — Margithán vagyon 614 ház 
2 0 | teleknyi úrbéri földdel, mellyek után 1079 
marhás és ide véve a’ lakók szolgálatját is össze
sen 1 1,498 gyalognapot szolgálnak; az úrbéri 
földektől pedig kilenczed dézmát adnak. A’ Ge- 
nyítei és Luki jobbágyok pedig évenként 1566 
gyalog napi szolgálatot tesznek, de ezek dézmát 
nem adnak. Kész pénzbeli jövedelem évenként 
mintegy 2750 vfrkat. Lábas jószágok; pepiner- 
birka 2 5 8 , selymes 2080, — jármos ökör 8 , 
igás ló 5 , szamár 4 darab; gazdasági eszközök, 
úgymint szekerek, ekék, hordók, kádak’sa ’t.
— mellyek az annak idején készítendő számba
vételi jegyzékben, bővebben foglaltatni fognak. 
A’ kibérlés többi feltételeiről a’ netalán tudni 
kívánók az alulírott által értesülhetnek. — Mind 
azok tehát, kiknek az itt megirt tárgyak iránt 
haszonbérlői szerződésre lépni kedvük leend és 
arra megkívántaié értékbeli bírásokat bebizonyi- 
tandják , az említett napi és helyi árverésekre 
1000 pengő frt bánatpénz letétele mellett ezen
nel meghivatnak.

Költ Debreczenben, junius 27-én 1837.
N yíltra-Ivánkái Vitéz György , 

mint legfelsőbb helyen kinevezett Zárnok. (3 )

(2) Hirdetmény, a * nmigú kir. udv.
m Kamara’ rendeléséből ezennel közhírré téte
t ik , hogy f. évi sept. 2!dik napján ts ns Borsod 
vgyében kebelezett Diós-Győri uradalmi erdőkben 
termett idei makk és gubics, a’ Miskolczi uradalmi 
praefectusi háznál reggeli órákban tartandó kö
zönséges árverés útján a* többet ígérőknek eifog- 
adatni.

Melly helyre, és időre a’ venni szándéko
zók szükséges készpénzzel ellát\ a , ezennel meg
hivatnak. (3)

(2) Hivatal keresés. Egy bizonyos
28 éves férfiú, ki magyar, ném et, tót és deák 
nyelven beszél, ’s ki már több esztendeig test
véreivel bírt osztatlan ősi birtokjokban a’ gazda
ságot folytatta, molly most közöltük felosztat
ván, czélirányosbnak látván gazdasági tisztséget 
válalni. Értekezni lehet iránta ’s feltételeket is 
közölve bérmentett levelek által 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  kiadó h vatalánál, 
vagy a’ Tudakozó-Intézet hivatalánál Pesten. (2)
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Folyó évi October’ 21-dikén
megmásolhatatlamil végre fog hajtatni

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

m in d e n  n y e r e s é g  leess *
m inden n yerések et k iv év e  a’ közön séges sorsokkal.

Az első főnyertes kapja a’ 847 szám alatti pompás házat,
mellyért váltságul ajánltatik 3 0 0 , 0 0 0  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 válíság - summával együtt
6 0 S ,5 0 0  for. v. ez. vagy 2 0 3 ,0 0 0  for. pengő pénzben.

A’ veres ingyen-nyerő sorsok, valamint 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 Öszvescn 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 kínáltainak.

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 
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 - sorsor kap, mellevek
nek legalább 1000 darab aranyat kell nyerniek ; bogy az e’ szerint 500 sorsával még 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszik.

Egy sorsnak árra 127* íor. v. ez.
C oith  D l. J ia  és tá r s .

Singerstrasse 894 sz. saját hazában.

Sorsokat vehetni Pesten Liedemann J. S. Fridrik nagykereskedő' irószo- 
bájában és Liedeiliailll B. FerenC Z rőfös kereskedésében, ,,a' szép magyarnéhoz
Gabonaár: Pesten, sept. 7kén, váltógarasban: Tiszta- 

búza 80—60; kétszeres 50f—46* j rozs 371—33j ; 
árpa 26f—21^; zab 18f—16.

D unuvizalías: sept. 7kén : 7' 6" ö/0 — 8kán: V  á" 
9"J — 9kén: 8' í" 0"' —

Pénzfolyamat: Becs, sept. 5kén : 5 petes statusknfelez. 
Iü 5j| ; 4 pctes stat.köt. 100-,; 3 pctes stat.köt 79*; 
1831 ki stat.kötelez, 581*; % pctes bécsvárosi ban
kóköt. 66 -̂ 2 ’ bankrészvény i38‘22..

Bu a lotteria sept. ökan : 57 36 17. <1. 74,
Bécsi lotteria sept. 6kán: 26* 66. 81. 56. 78.



1IA25AI '8 KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
3 3 . szám. P e s t e n  szerdán Szent Ifllliálylió* 13kán I§3? .
IWaiíyarorsr/ííg es Finícly (a* iwajíxar Uniós társas,íaf* hatodik kö/.iilése; pénztári állapodja; m. akadémiai jutalom-kérdések 1838ra; 
Kiagyal hirisaiertetó egyesillet; magyar gyapjú tanár; sxécseuyi le te l; Csáthi Szabó János és Almásy Károly meghaljak; halmágyi vá
sár; szegedi level; ’sat. ) Ausztria- Nagybrita-imíu (^tviirtembergi, ’s belga királyok Londonban; bőr aratás; ’sat.j KraucziaorsEág (hírek 
au afrikai tábarkiildés felól; Doimadieu ; ’sat.) Amerika. Lengyelorsííg. Sréczia. Németország, Portugaliia. Törökország. Spanvokweziíg 

(Gonzalez belső minister; aT pauiplonai zendülésben Sár* field gral és Mendml ezredes megöletnek ; ’sat.) Kereskedési hírek.

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

P e s t. A’ magyar tud.-társaság f. sept. lOkén 
tartotta ns Pest vmegye1 nagyobb teremében hato
dik közii Jósét. Gróf Teleki József ú r , elnök ő 
excja délelőtti 107a órakor, köztetszést nyert be
széddel megnyitván az ülést, a" titokttok előadá 
a1 társaságnak 1836 nov. Ild ikétő l fogva e1 folyó 
1837beii sept. 9dikéig folytatott munkálódásart. 
Ezután Balásházy János rendes tag a1 vizek1 szabá
lyozásáról foldmívelési tekintetben, értekezést; 
Perger János rendes tag Georch Illés tiszt, tag fe
lett emlékbeszédet; P. Gegő ELk lev. tag a1 mold
vai magyar telepekről; Czuczor Gergely rendes tag 
Zrednai Vitéz János életrajzából töredékeket olvas
tak-fel , mindnyájan a1 hallgatóknak éljcnci által 
tiszteltet1! c-meg. A1 továbbá felolvasott jelentések 
Kzcréntaz 1836diki 200 darab arany jutalmat nyer
ték Kazinczy Ferencz eredeti munkái. Dicsérettel 
eanlíttettek : Czuczor1 versei; Fen) es Elek1 statisti- 
kaja: Gaaf Szirmay Ilonája; Győr) mathosise; 
Józsika Miklós báró1 regényei; Kerekes1 nyelvtu
dományi értekezései; Szlemenics1 fenyítő törvé
nye. A1 történetirási osztálynak 1S íiben másod
szor kitett jutalom kérdésére bejött négy fele
let közöl Hetényi János ekeli református prédi
kátoré nyerte-el a1 100 arany jutalm at E’ tu
dós hazánkfia már tavaly is 100 aranyai jutal
maztatott filozófiai é fékezéséért. Az 1835ben kitett 
történetirási kérdésre bejött 8 felelet közűi Kosso- 
vics Károly N )itra  v megyei aljeg)zőé találtatott 
legjobbnak \s n) éré a1100 arany jutalmat: Az 1837- 
diki drámai jutalomra beküldött 13 szomorujáték 
közűi egy sem találtatott száz aranyra méltónak; 
az „Anyátlan*4 czím ü, — Tóth' Lőrincitől, — 
tisztelet-díj mellett fog kin) omatni. A’ most lefolyt 
8dik nagy gyűlés által kitett nyelvtudományi és 
philosophiai jutalóm kérdések alább olvashatók. 
Végre elnök ő exo ja, sokszoros él jenekkel tisztel
hetve, rö v id , velős beszéddel az ülést berekeszté. 

A’ m agyar tudós társaság á lla l k ite tt  
ju la lou ik érdcsek  1 S 37bcn:

Ify  elv tudomány >: Mcllyek a1 két hazaban és 
baji la ni magyar tartományokban részint fen levő ,

Második FtlcszU-udó.

részint régi emlékekben találtató, azon magyar 
hangzatú helyirási (topographiai) és család-nevek r  
mellycknek eredeti jelentését bizonyossággal, vagy 
legalább hihetőséggel meghatározhatni? Jutalma
lOO darab arany-

Philosophiai: N)romoztassék ki a1 pantheis- 
iniis természete, eredete, szülő okaival ’s elágazd 
saival együtt; ’s adassék-elő, miilyen befolyása 
volt a1 régi, közép, és újabbkori philosophiai rend* 
szerekre? Jutalma darab arany:

Mindent k osztálybeli pályáira sok' beküldésé- 
nek változhatatlan határnapja , mellyen túl semmi 
fe le let el nem fogadható x martins’ 2 id, 1839 , 
midőn a z t , Írója’ nevét rejtő  pecsétes levélre hi
vatkozó je ligével, a’ titoknak veszi által. AI be
küldött másolat, melly k i nem adatás’ esetében is 
az academia levéltárában marad, a’ nélkül, 
hogy a  szerző a' munka’ sajátsági jogát elvesztené, 
idegen kézzel és tisztán írva , lapozva , kötve kül
dessék. Ha d  jeligés le véT felbontása után kitetsze
nék y hogy a' munka saját keze' írása a' szerző- 
írek , ez a1 jutalomtól elesik. A 100 arany ju ta l
mon kívüly másod , sál harmad harbelinek talá
landó fedelet is h indát hátik , ivenként4 szabandó 
tisztedetdij mellett. Pesten, a1 Gdik közülésből , 
September1 10. 1837-

1). Schedel Ferencz, tiluknok.-
A1 m. n, tud. academiai főpésztár1 állapotja 

1$30> végén. í. B e v é te l. 1835diki pénztári ma
radvány dec. fogytán 6,960 for. 567Áto kr.; lefiae- 
tett alapítványok ’s adományokból 5,110 fr.; ala
pítván)! kamatokból 's évenkénti holtig ajánlatoi*-- 
ból 15,388 fr .; hitelez vény í kamatokból 2,757 f. 
45 k r . ; az összes bevétel: 30,216 fr. llVao. 1836- 
ban ezen és miüt évekről fizetetten maradt. Alapít
ványi kamat 4 , 3 6 0  fr.; hitelezvén) i kamat 1,753 
fr„ 12 kr.; boltig-ajánlat 1,550 f r .; az összes mara
dék tartozás .7,663 f r .; 12 kr. II. K iad ás . Hite
lezések 6,200 fór.; titoknak1, bel) beli ’s vidéki 
rendes tagok’, tisztviselők1, másolók és szolgál r 
díjaira S,Í)S1 fr. 27 kr.; fizetetten vidéki rendes ta 
gok’ nagy gyű!és kori napdíiaira ’s utazási költségeire 
CIO fr. 21. k r . ; könyv ek’ kiadásúja a1 ínellékpéna-
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tárnak fizettetett 2,000 fr.; hivatalos nyomtatások
ra , oklevélkészületi, köny városi ’s kötési költsé
gekre 544 ír. 33 k r . ; bútorozásra 317 fr. 16 k r . ; 
házbérre 900 f r . ; irományszerekre, világításra és 
fára 370 fr. 54 kr.; jutalmazásokra 2,021 f r .; já
tékszínre 489 fr .; posta és elegy apró költségekre 
296 fr. 12 k r . ; az egész évi költség 22,772 fr. 46 
k r . ; ’s így kivonván a’ 30,246 fr. 417/ao kr. bevé
telből a’ 22,772 fr. 46 kr. kiadást; marad a’ fő
pénztárban 1837re 7473 f. 557/2ö kr. pengőben.

A’ m. n. tud. academiai mellék-pénztár’ álla
p ítja  1836 végén. A’ mellék-pénztár’ bevétele 
1836ban: 1835diki pénztár-maradvány 3,157 for. 
14 k r . ; az alaprajz szerint évenként nyomtatásra 
rendelt 2,000 f .; kölcsönvétel a’ főpénztártól 1,800 
fr.; eladott könyvek’ árából 4,429 fr. 18 k r . ; ősz-, 
» es bevétel 11,386 for. 32 k r.; kiadási összeség 
nyomtatásra ’s ezzel rokon nem űekre, ’s tartozás 
visszafizetésére 10,206 fr. 56 3|ao k r.; ezt levon
ván marad 1837re 1,179 fr. 3517/ao kr. Az Igazga
tóságnak Pesten, September' 4d. 1837. tartott ülé
séből. Gr. Teleki József, elölülő. Dr. Schedel 
Ferencz, titoknok.

S z e g e d  sept. 9kén 1837. Midőn a’ nemzeti 
műveltség eszközei több oldalról olly hathatósan 
gyámoltatnak , lehetetlen, hogy az alföldet isme
rő örömmel ne emlékezzék Szegedről, melly a’ 
tudományok iránt mutatott ritka nagylelkűsége 
által méltó hálára gerjeszti az országot. U^yan is 
azon k ívü l, hogy iskolákat alapítva számos ifjat 
emel-ki a’ homály boldogtalanító állapotából, ipar
kodik egyszersmind a’ tudományok foganatját czél- 
irányos segedelmek által megkedvelteim, ’s életre 
hatóbbá tenni. E ’ dicső czéltól buzdítva szerzi-meg 
a’ természettudományhoz szükséges műszereket, 
mellyek a’ hon ’s külföld legiigyesbb mestereitől 
készítettek, ’s mindenkép alkalmatosak arra , hogy 
az újabb időkben felfedezett tüneményeket kíván
tán felvilágosítsák. A’ már eddig birt illy nemű mii- 
szerek , a’ legközelebb érkezettekkel eg y ü tt, olly 
kitetsző számnak, hogy a’ kebelében lévő termé
szettudományi Museum egyike azoknak, mellyek 
e’ hazában méltó figyehnet érdemelnek. Nyilvános 
köszönet e’ köz boldogságra törekedő nagylelkű 
buzgárért.

Szécsenyből (Vas vinegye.) E ' f. hó’ 4dikén 
ülte helységünk az itt újra épült cath. egyháznak 
a’ múlt hó’ legutolsó napján egész csendéi véghez 
ment felszenteltetése ünnepét. E ’ díszes, ’s jól ta
lált egyszerűségével szinte bájoló egyház tek. Eber- 
gényi és Alsó Telckesi Ebergényi Ben. úrnak köszö
ni létét. Jeles a’ nagy oltár ’s a' Nagy E. Asszony 
menybe menetelét ábrázoló oltárkép, melly Posony-

ban lakos b. Litgendorf ugyeá ecsetévé! rajzolva á1
remek müvek közé méltán számít hátik. A’ szónok
szék közepén aranyozott koszorú alatt függő tab*" 
lácskán Szent Jakabnak ama’ szavai olvashatók: 
„Legyetek az igének cselekedni“ — különben ez 
is egyszerű. A’ kis oltár pedig a’ nagytól balra a’ 
jövő éven Szent István, magyar király képével, 
melly bécsi rajzoló, Fischer Ignácz úr által fog ké
szíttetni, okvetctlen létre jutand. Az építési több 
ezerekre menő költségekben a’ fennemlílett uraság
gal osztozott unokaöccse Victor i s ; a’ kézi és fu- 
vari munkát pedig a’ Szécsenyi és Bárdosi község 
ingyen tette; a’ buzgóság és a’ szíves készség, mel- 
lyet az egész építés alatt m utattak, szép erkölcsi 
bélyegek, mellyek őket dicséretre érdemesítik.

Méitóztatott 0  Felsége folyó év februárius lső 
napján költ ’s innepél) esen kiadott kiváltság (pri- 
vilegiáiis) levele által nemes Zaránd vmegyében 
kebelezett, ’s a’ mélt. Bethleni gróf Bethlen család 
által birató N. Halmágy helységét, a’ mezővárosok 
sorába felemelve, 4 , — jelesen virág vasárnapja 
után való nap, Péter és P á l, —  Kisasszony és Sz. 
Borbála napjain tartandó országos vásárokkal meg
ajándékozni, —  olly kijelentéssel: hogy ha az em
lített vásár napok innepnapokra esnének, azok a’ 
következendő napokra tétessenek által.

A’ m a g y a r  B o r i s m e r t e t ő  E g y e s ü l e t  
folyó hónap 2kán tartott közgyűlésében következő 
t. ez. bortermesztő urak választattak-el tagokul: 
B a l d a c c i  Antal b. rézhegyi, ’s visontai, saári ’s 
m átra i; S á r k ö z y  Kázmér fejérmegyei másod al
ispán, bakator ’s érm elléki, S z a l a y  Antal egri 
polgár ’s haszonbérlő , egri borokra jelentve. Újon
nan emlékezetbe hozatikaz Egyesület’ , f. e. mart. 
hónapjában a’ honi hirlapokhan közhírré tett azon 
határozata; mellynél fogva az egyesületbe tagul be
lépni kívánó bortermesztő a’beli szándékát vagy a* 
bejelentendő promontoriumi birtokát közelebbrül 
ismerő egyik egyesületi tag, vagy pedig hiteles 
oklevél mellett beküldendő mustrabor által, a’ köz
gyűlésnek jelenteni ne tcrheltessék. —• Az Egye
sület’ legközelebbi közgyűlése jövő pesti Leopoldi 
vásárkor fog tartatni. —  Továbbá, minthogy az 
Egyesület’ kitűzött fő czélja lenne, hazánk jó mi- 
nemüségü borait a’ bel-’s külfölddel megismertet
n i, ’s a1 magyar borok’ némileg elvesztett hitelét 
helyre állítni: annálfogva kérettetnek az Egyesü
let’ t. ez. tag ja i, hogy ezen kitűzött czélnak meg- 
felelőleg csak ollyas borokat küldjenek az egyesü-, 
led közpinezébe, mellyek az Egyesület’ hitelét, 
hírét ’s nevét nevelik ’s öregbítik: mindenekfe- 
lett pedig az Egyesület által különös figyelem ajánl- 
tátik a’ csemegeborok kezelése ’s beküldésére néz
ve. Költ Pesten 1837ik évi September 2kán ta r
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tott Magyar Borismertetó Egyesület’ közgyűlésé
ből.

Szekrényessy József, jegyző^
Miskolczon elhunyt Zsadányi és Török Szent 

Miklósi A l m á s y  Károly ú r , több t. n. vmegye’ 
tb írája , t. n. Heves vmegye’ főjegy zője f. 1837. 
Sz. Mihály havának 9dikén; 13 napig tartott inlii- 
degielésbén, szép reményű életének 2Sdik eszten
dejében. Gyászolják az elhunytét Moysfalvi Gyur- 
csányi M ária, özvegye, Mária és Helena kisded 
leányaival együtt; rokoni, baráti ’s ismerősei. 
Hideg tetemei folyó hó’ Ild ikén  Gyöngyösön a’ 
nemzetségi sirboltba takaríttattak-el. Béke ham
vaira !

C s á t h r ó l  (Borsod vmegyéb.) Múltaiig. 10- 
dikén gyakori szélütések után örök életre szende- 
rült itt testvéreinek , számos barátjainak ’s ismerő
seinek mély bánatjokra C s á t h i  S z a b ó  J á n o s  
ú r , fizetéssel nyugalmazott cs. kir. főstrázsamester. 
Hideg tetemei ugyanazon hó’ l3kán halotti beszéd 
’s harmoniás éneklés közben, katonai pompával, 
azon most Kövesden szállásoló huszár századnak, 
melly nck másfél évvel ezelőtt még első kapitány ja 
vala, tisztelkedése mellett az itteni temetőbe taka
ríttattak-el. Az elhunyt született Csáthon 1774d. 
észt. nemes és birtokos szüléktől. Az 1797diki ne
mesi felkeléskor altisztségeket viselt; majd annak 
eloszlásával a’ császár nevét \iselő huszár ezredben 
főhadnagyi ranggal szolgált darabig; innét, gy en
gélkedő egészsége miatt ny ugalomra lépett. Kevés 
pihenése után azonban a’ borsodi ns könnyű sereg- 
csapat’ kapitányának választatott, hol szintén hí
ven szolgálta Hazáját ’s jó Király át. A’ felkelő ns 
seregből a’ Ferdinánd-huszárokhoz tétetett-által 2d. 
kapitánynak; melly dicső , vitéz magy ar ezredben 
több ideig mint százados kapitány is szolgált. El- 
gy'engülte miatt végre, 30 esztendőt haladott ka
tonai pály ája után két és fél esztendővel ez előtt a’ 
Haza' atty a által főőrmesteri (májon) ranggal ny u
galomra bocsáttatott. Azóta csendesen töltő napjait 
közöttünk, inig nem a’ halál eloltá becses életét, 
melly et az álgy ok goly ói ’s kartácsok mcgkímélé- 
nek. Nyugodjanak békével a’ magyar vitéznek 
hamvai!

A’ pesti magy ar színház’ javára Schmid kó- 
metrzói intézetében tek. Földváry Gábor alispány 
úr’ hazafiságának tiszteletére egyr igen csinos nyo- 
matásu magy ar \ ersezet jelent-meg. Arra lOkr.p.p.

Tierney Clark híres angol hídépítő b. Sina ál
tal hívatva Pestre érkezett ’s a’ Duna medre’ vizs
gálatát, annak kitanulása végett: hol és mikép volna 
lehető az álló híd’ építése, elkezdette.

B ra s s ó :  Augustus 23kán a* néhai nagy’mél
tóságú hg Bránkován úr kegy es hagyományából,

minden nemzet, vagy vallásra való tekintet nélkül 
az érd. görög biró Czervem odály D. István úr ál
tal sok törökbúza liszt osztatott-ki. Erd. II.

Gerzon Antalnak hasonló tisztségbe Bustyán- 
házára történt áttétele által a' Bocskói k. sószálutá- 
si irnoki hivatal mcgüresült.

F ium e, augusztus’ 31. 0  cs. kir. ap. Felsége 
a’ martinschizzai veszteglő-intézetben némtliy ed
dig hibázó épületek’ kiépítésére ’s az ottani csator
na’ kitisztítására (melly a’ napkeleti gy apjú* mosá
sára szolgáland) a’ szükséges költségeket kegyelme
sen megrendelvén, — ezen intézet, melly alkal
mas hely zetére, kiterjedési nagyságára s az épüle
tek’ mind külső szépségére és méregyenére (sy m- 
ínetria) , mind pedig csinos és kény elmes belső 
rendezetérc nézve, az iliy nemű legnevezetesebbek* 
’s legczélirány osabbak’ sorába tartozik, már most 
tökéletes létre fog jutni. Hírnök.

Tek. ns Vas vmegy éből az itt következő érde
kes közleményt vettük: Nemes városi Tanács! 
Hazánk’ sinlődő kereskedése ’s termesztményvilik
nek bizony tálán és gy akorfa egy két vidékben tar
tózkodó kereskedőknek kényétől függő ára azon 
szomorú hely zetbe tette országunkat, hogyr mind 
kereskedésünk’ jobb lábra állíthatása, mind pedig 
termesztményeinknek, leginkább pedig hazánkban 
jó előmenetellel ’s már most nagy óbb menny iség- 
ben teny észett gyapjú* áránál; biztosítása iránt gon
doskodnunk kelletik. Egyr illy módnak gondolok 
a’ többek közt lenni azt is, ha a’ dunántúli %idé- 
küjikben, (a’ mint ez sok külső tartományokban 
nagy haszonnal történik) a’ gy apjúra nézve bizo
ny os helyen ’s időben közönséges gyapjnvásárok 
köz egy etértésselmeghatároztatnának, a hová mind 
a’ magányosok magok tenyésztett gyapjaikat el 
szállíthatnák, mind pedig a’ kereskedők nagyobb 
számmal ottan megjelenve, tetszésük szerint a’ 
gyapjút első kézből válogatva megszerezhetnék ’s 
így azon hasznok, melly eket a’ részes kereskedők 
magoknak összeszereznek, egyenesen a’ tenyész
tőkre háramolhassanak. Mindenek előtt tehát egy 
illy hely nek ’s a’ vásárok’ tartása idejének közaka
rattal ’s egy etértéssel meghatározása szükséges lé
v é n , a’ nemes városi tanácsot, kit hazánk' virág
zására szinte törekedni tudunk, ezennel hivatalo
san kérjük,  hogy részéről egy választmány t . melly 
a’ részünkről c’ végett már kiküldött Zalabéri 
Horváth János, Paüini ínkcy János cs. kir. arany
kulcsosok, Hcrtelendy Károly , Osztcrhuebcr Jó
zsef, Hcrtelcndyr Gy örgy táblahíráinkkal egész vi
dékünk’ majdnem közép pontján ’s általunk javal
latba tett Pápa mezővárosban a* í. észt. Szent-Mi- 
hályhó' Iső nap ián összejővénol t  mind az fives 
gyapiuvásárok’ helve , mind kávánfató egy éb hasz-

j(
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nos intézkedéseknek közi eg) ctértéssel megállapít á- 
sa felett tanácskoznék , kinevezvén, ’s ebbeli fel
szólításunkra tett határozatáról, ’s az elfogadás’ 
esetében e1 közös választmány’javallatára későbben 
teendő intézkedéseiről bennünket tudósítani szíves
kedjék. Többire maradván. Költ Zala-Egerszegen 
1837 észt. pünkösdlió’ 29d. s több utána követ
kezett napokon folytatva tartatott közgj illésünk
ből, a’ nemes v árosi tanácsnak, kész jóakarói Zala 
vmegyének közönsége , psent. 10. Julii 1S37. Nr. 
468. Szabad kir. ns Kőszeg városa’ tanácsának. T. 
ns Zala vmegyének levele’ következésében a’gyap- 
jnvásárok és raktárhelyek érdemében kidolgozott 
- vélemény cs utasítást a' kiküldött tanácsbeliek a'
ns tanácsnak bővebb bírálása és további rendelke
zés végett bemutatták aug. 25kén 1837. — T. ns 
Zala vmegye’ közönségének e’ folyó év i pünkösd- 
bó 29kéról ezen szabad kir. Kőszeg városa’ nemes 
Tanácsához intézett felette becses levelében lett ab
beli szíves felszóllításának következésében, hogy 
a’ dunántúli vidékünkén felállítandó bizonyos gyap- 
juvásárok’ legczélirányosbb létesíthetése, valamint 
is azok’ helyének ’s idejének meghatározása iránt 
Pápa mezővárosában a’ folyó 1837ik évi sept. Iső 
napján tartandó tanácskozáshoz, ezen szab. kir. 
város is választmánya által járulna, az e’ végett 
kiküldött tanácsos uraknak adandó utasítás. Min
tán a’ fentisztclt megye’ értekezésének következé
sében ezen buzgó hazafiui igyekezet főczélul oda 
törekednék , hogy hazánkban tenyésztett gyapjúra 
nézv e bizonyos helyen ’s időn közönséges vásárok 
határoztatnának, kiküldött urak a’ t  gyülekezet
nek ezen szab. kir. várost, mint e’ végre legczéli- 
rányosb helyet aján'ani azon tekintetből minden 
igyekezettel iparkodjanak, miv el az ausztriai biro
dalom’ legfőbb kereskedő útja Becsbe, Gréczbe, 
Zágrábba’s Olaszországba károsunkon keresztülve
zetvén , mind ez , mind a’ többi ide vezető meilék- 
mindösszesen 6 utak olly karban állanak, hogy 
nem csak a’ hazai ten) észt ók gyapjujokat könnyen 
azokon ide szállíthatnák, hanem a’ vevők is távo
labb vidékről kén) elmesen s bátran megjelenhet
nének ’s meg is jelennének, minthogy számos kül
földi kereskedők , kik méJyebbi utazásoktól előíté
letek miatt tartanak, kereskedésük’ üzhetése vé
gett gyakorta máiig is városunkba (Béesnek csak 
egy napi távolléte’ tekintetéből is) megfordulnak, ’s 
akkoron az általok keresett áru’ itteni feltalálása’ 
©setében még számosabban megjelenvén , ezen kül
földi v evők’ nevezetes szaporodására bizton számot 
tartani lehetne; —- bízom ossá tehetv én a’ t. gyüle
kezetei kiküldött tanácsos urak az irá n t, hogy va
lamint ezen szab. kin. város útjainak jó karban leen
d ő  tartását a’ közjó’ tekintetéből is mindenkor főbb

kötelességének ism értc, úgy' jövendőben is ezen 
javallatba tett hazafiui igyekezet si kérésit esek or 
költségei ’s fáradozásai részéről múlni nem fognak. 
Méltó tekintetet érdemel továbbá az is , hogy v áro
sunk* kebelében több mind tűzi mind vizi veszede
lemtől mentes helyek a’ szükségkép kívántaié rak
tárok5 felállítására találtatnak, mell) ck részint pol
gáraink által e’ czélra tüstént aikalmatosokká tétet
hetnének, részint ebbéli kereskedéssel foglalatosko- 
dóknak kijelöltetvén, czélukra annál inkább jutal- 
masan ford itathatnának, mivel határunkban min
dennemű építő-anyagok létezvén , ezeknek olcsó 
ára, valamint az építési költségek’ csekélysége is 
sokkal jobban szembetűnő, mint-sem ebből eredő 
elkerülhetetlen hasznos következésekről kételked
ni lehetne; — sőt hazánkban sinlődő kereskedésünk’ 
virágzóbb lábra leendő segélése végett kiküldött 
tanácsos urak ezen sz. kir. város’ abbeli szándékát 
is kijelentsék, hogy ez kész, saját ’s Jegbátorsár* 
gosabb helyen készen álló tág raktárát addig is mig- 
len több ill) étén czélra szánt raktárok felállítatná
nak , a’ v árosi jogok* épségükben leendő fentartása 
m ellett, átengedni. Ide járul még az is , hogy a’ 
sz. kir. v árosok mind a’ köz boldogítás, mind egyes 
lakosok’ polgári szerencséjük’ elérésének legsike- 
resb eszközéül a’ kereskedést tapasztalv án , ezen k i
rályi v áros is ebbeli közjótékony czélhoz ez úton 
jutni mindenkor törekedv én , a* kereskedés külön
féle ágainak kebelében leendő gyakorolhatását elő
segíteni igyekezett, ’s ennélfogva eliez szükséges 
több előkészületek, meílyek másutt még csak újon
nan aikotandók volnának , itten már létezvén, — 
ezen czélba v ett kereskedés’ gyökeresítésére ’s bő
vebb kiterjesztésére tüstént sikeres eszközül szol
gálhatnának. — Nem csekély figyelmet érdemel 
továbbá mind városunkban, mind éhez szomszéd 
több-helységekben létező számos posztó-készítők’ 
ipara által gyapjas készítményeikben bemutatott 
szorgalmuk, melly szerint ámbátor a’ finom gyap
jú  tájékunkon sokkal nagyobb mértékben találtat
nék ’s felmunkáltatnék, mégis ebbéli közép gyap
júból való készítményeikre hiteles mutatók szerint
6— 7000 mázsánál evenként több kívántatik; — 
*s ekképen ezen termesztméiiy’ ten) észtői v árosunk
ban előre látható könnyű ’s gyors eladathatására 
minden aggodalom nélkül számot tarthatnak. Vá- 
rosunkban találtató jól elrendelkezett 10 vendégfo
gadók , az utazók ’s itten tartózkodók’ szükségeit 
’s kén) elmüket marig biztosítván , az e’ tárgyban 
netaláníán több ’s nagyobb kivánatinak megfelel- 
hetése iránt a’ helybeli törvényhatóságnak köteles 
gondja szűnni nem fog. — Többnyire kiküldött 
tanácsos urak a’ t  gyülekezetnek ezen sz. kir. város’ 
abbeli nézetét is eleibe terjesszék, hotrv nagyobb *s
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áHandósb biztosítást minden kereskedői társaság ál
talában, 's annak egyes tagjai, egy illy állandós, 
a’ kereskedést boldogságának fő kutfejéül tekintő 
testülettől reménylhetvén, *— az 1832/cik ISdik 
törv. czik. által rendelt vásári bíróságnak a’ tör
vény értelmében leendő gyakorlása mind törvényes 
rendelkezése, mind naponként úgy is együttülő 
állandós bíróságtól haladék1 nélkül méltán várható 
igazság gyors kiszolgáltatása tekintetéből, köteles
ségének ebbéli pontos eljárásában akadályra nem. 
találand; —  városunknak végtére természetes ’s 
kellemetes fek te , ’s gyárok1 alapítására elkerülhe
tetlen szükséges folyó itteni Gyöngyös v ize , azon 
már létező cg}' posztóg) ár1 foly vásti munkálódásá- 
val kitüntetett szerencsés előmenetele — egy mint
egy 60—70 mázsáig való ’s áros’ tulajdon hív má
zsája ’s egyéhb a1 kereskedés üzhetésére szükséges 
eszközök; Ausztriának legfőbb kereskedő Eécs, 
valamint is Sopron ’s Grécz tarosainak felette kö
zel városunkhoz való fekte, onnét ide vezető jó 
u ta k , azon létező jó elrendelkezett vendégfogadók, 
— de városunkban is a1 személy ’s vagyon bátorsá
ga iránt fenálló foganatos intézetek: ezen czélba 
te t t  gyapjuvásárnak városunk1 kebelében leendő 
tartására nem csekély indítványul szolgálhatnak. A1 
mi ezen vásárok1 tartásának idejét illeti, kiküldött 
tanácsos urak oda n} ilatkoz^assák ezen szabad ki- 
rályi város1 óhajtását, hogy ez oily időben, melly- 
ben vagy Pesten, vág)’ Bécsbcn a1 nevezetesb gyap- 
juvásárok tartatnak, ne essék. Minekutána pedig 
ebbeli vásárok1 mi módra leendő szerkeztethetése rs 
belső rendelkezése iránti szükséges terv1 megállapi- 
tása érdemében az előre nem látható körülmények 
által sokszor váratlan okozott akadályok miatt min
den eiőfordulandókra nézvést eleve utasítást adni 
nem lehetne: kiküldött tanácsos uraknak e1 rész- 
i>en ismert jártosságukra ’s a’ közjó előmozdítására 
kész igyekezetükkel több Ízben már tanúsított ipa
rik ra  bizatik, hogy hazánkban létesülendő ezen ke
reskedő-ág1 forró szívvel óhajtott mentül előbbi 
sikeresítésére fáradhatatlan igyekezetüket fordít
ván , hazánk1 közja’s áriak c1 tárg) u előmozdításában 
ezen sz. kir. város érdekével párosítva , e1 nagy 
czél a1 t. gyülekezet egyetértésével való elérhetésé
hez hazafini buzgó iparral járul ni törekedjenek. — 
A1 kiküldöttek1 nevei: Ért! János és Nagy Károly, 
tanácsbeliek. Hírnök.

A U S Z T R I A .

Eécs, September1 6. September1 3án lseidből 
költ tudósítások1 következtében ó Felsége a’ csá
szár ’s császárné, Lajos félig ’s Kolowrath status- 
minister1 kíséretében f. h. 2kán Aussén keresztül 
Maria-Czel'bc elutaztak. Lajos és Estei Ferdinand

fóherczegek September1 4kén Ischlből ide megér* 
keztek. Ferdinand kir. főhg Ischlből lett visszauta
zása1 alkalmával Miksa fölig testvérével Linzbe 
utazott, ott az erősségi tornyokat szemfigyre ve
endő.

Eécs, augnstus1 21. Miksa fóhg az I2IOdik 
óta Becsben fenálló és dicső Leopold által behozott 
német rend1 fő mestere, Siléziába utazott, a1 rend1 
számára o tt újdon-vett jószágokat megszemlélendő. 
Egyszersmind vitéz-ütés is fog ottan történni; mi
vel e1 rend1 esküji nem szüntek-meg, és a1 novi- 
tiatusra már felvett kijeleltek, a1 beavatottaknak 
pedig felvétele a1 rendbe, valamint a1 főhívatalok- 
ban (conunendc, commendite) előlépte még fenn
áll. Egyszersmind kötelezik a1 mindenkori fómes- 
tert ugyanazon viszonyok, mcllyek őt különben a1 
nagykáptalanhoz kötelezők, még jelenleg is a1 csá
szárhoz, mint csalácifőnökhez és kormányzóhoz. 
Hirn.

N A G Y BRITA N N IA .
A1 belgák királya ’s királynéja Ramsgatcban 

aug. 2Skán délután 6 órakor szállott-ki az össze
csődült nép éljen kiáltásai ’s ágyudurrogások kö
zött. Este a1 belga követ is megérkezett; Welling
ton hg. is átment Walmer-Castleből egy választ- 
vánnyal, melly e1 város részéről üdvezlő felírást 
nyujtott-be Ő Felségüknek, kik más nap Wind- 
sorba szándékoztak. Sófia hgasszony is tüstént meg
látogatta királyi rokonait. — Liechtenstein Károly 
hg., .mint ausztriai császár 0  Felségének követe, 
Angliába érkezett, Victoria királynénak thrónralép- 
téhez szerencsét kívánandó.— Durham I. beteges, 
’s orvosai tanácsából, Olasz vagy Francziaország 
melegebb éghajlata alá fog utazni.

A1 würtembergi király aug. 27kén megláto
gatta királyné O Felségét Windsor-várban. Lilford 
1. a1 királyné kamarása, négy lovu kocsival ment 
volt Bamsgateba Leopold királyt elfogadni.

A1 Themse - tunnelen esett lyuk aug. 26kán 
már betűmet e tt, ’s a1 vizet gőzgépetekkel meren- 
gették-ki belőle. — Az idei aratás egész Angliában, 
sót Skóczia felső vidékein is, igen bő volt. — Bom- 
hayból máj. 27keig terjedő tudósítások megczáfol- 
ják a1 Surate város megéléséről szárnyalt bírt. Ata- 
lante gőzhajó Malabar partjaihoz küldetett, némi 
zavargásokat lecsilapítani, de már visszatért Bom- 
bayba. A1 kereskedés még is lassú, kész pénz nincs. 
— A1 jó reményfoki gyarmatban a1 rabló hottentot
tákkal egyesült käfferek lerontásától féltek. — A1 
hattyú-folyam melletti gyarmatban, Austral iában, 
igen kedvezően ütött-ki az aratás; az élelemszerek 
ára leszállóit; a1 lakosok részvényes társaságot al
kották czethalászatra.
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F R A N t 'Z I A O R S Z Ä G .
Aug. 30kán írják a' párisi hírlapok, hogy Or

leans hg. visszatért Compiégneből ’s haladék nélkül 
Afrikába menend, a’ hadsereget Constantine ellen 
vezérlcndő; a’ compiégnei tábor eloszlatik, ’s a1 
hg. sept. 4kén már útnak indul. Toulonba is pa
rancs küldetett az ott tanyázó ezredeknek mielőb
bi átszállítása iránt.

A’ megyei tanácskozások nyilvánosságának ez 
idén is ellenmondott a’ ministerium, egy, a1 főispá- 
nyokhoz intézett ’s általuk a’ gyűlésekkel közlendő 
körlevélben. Sok megye élénken szóllalt-fel e’ körle
vél elolvasásakor, ’s a’ nyilvánosság ennek daczára 
is meghatároztatott.

F en  and nevű olasz, ki H avreban, mint a’ 
király élete ellen összeesküdt személy fogaték-el, 
szabadon bocátatott olly feltétellel, hogy az ország
ból ki takarodj ék.

A1 legitimista lapok, sőt a’ Courrier ’s Natio
nal is neheztelnek a’ kíméletlen bánásmódért, mi
ként Donnadieu generál, miután fel hivatkozását 
a’ cassatioszék elutasító, tüstént fogságba vitetett.

AMERIKA.
M ex ico  kormánya igazságosnak ismérte az 

északamerikai kereskedők kárpótlás - követelését, 
kiknek hajóji egy mexieói kikötőben Ieíoglaltattak, 
egyszersmind sajnálkozását jelentvén ezen általa 
jóvá nem bag} ott tetten. Az egyesült statusok kor
mánya ezzel teljesen megelégedett,’s így a’ viszál- 
kodás le van csilapítva.

A’ britt követ jelenté Palmerston lordnak, 
hogyRrasiüáhan, portugáü lobogó alatt, sok rab
szolgahajó készítetik-ki, s c’ rú t kereskedést egy 
társaság gőzhajókkal szándékozik űzni, mellyek a’ 
britt kalózokat könnyebben kikerülhetik. A’ tár
sasig tagjai portugálok, ’s részint íraneziák.

LENG V E í, OR S Z Á G .
Varsóban a’ görög - orosz székes-eg} háza t, 

►•'zent Háromság egyháza n é \v e i, jidius Sökán 
szentelte - fél a’ varsói j üspük , a’ királyi helytar
tó? geneiálsag és korinán} i tiszthatóságok jelen
lét éhen.

SVÍCZSA.'
A koronáiig, három hónapi távoliét u tán .

míg. 20kán \  isszaéi kezeit Stockholmba.. A ’ tarto
mányok lakosai szeretet és hódolat szóló bizony- 
ságival fogadók a hcrczeget mindchüít, ’s a’ fővá
ros népe öröm-kiáltozással kiséré a’ várba, a’ ki- 
l á ' y i  família örvendező kénébe. Augusztus 2 1 -  

. ken , a koronaligné névnapán, nagy ebédet adott 
a király a’ várban, ’s a’ szegények között tete
mes summa j é:iz(, a’ szegények gyermekei kö

zött pedig 1 száz pár csizmát és harisnyát oszta
to tt-cl.

N É M E T O R S Z Á G .
Göttinga egyetemének sept. 17, 18 ’s 19k. 

napján tartandó százados ünnepe iránt aug. 21 kén 
jelent - meg a’ programma és meghívás mindazok
hoz, kik ezen egyetemnek és a’ tudományoknak 
barátai.

Schleswig és Holstein hgségek örökségi joga 
eránt kérdés forog-fen a’ daniai közönség előtt, 
minthogy az uralkodó famíliának azon hge, kitől 
férfi örököst várhatni, több évi házasság után sem 
örvendhet férfi magzatnak. Ha a’ holsteini háznak 
most Dania thrónján ülő férfi ága kihalna, akkor 
a’ jőne kérdésbe, valyon Dania koronájával együtt 
Schleswig és Holstein hgségek is egészen Louisa 
Charlotta daniai hgasszonyra, Miimos hessen-kas- 
seli landgróf nejére, ’s gyermekeire szálland-e, 
vagy pedig e’ hgségek egy része a’ Sonderburg- 
Augustenburg házat, mint mellék férfi ágat ille- 
tend i-e?  Kidben közelebb egy, az Augustenburg 
háznak kedvező irat jelent-meg. E ’ kérdés eldön
tésére nagy befolyással leendenek a' bécsi congres- 
sus és német szövetség végzetén alapult statusjogi 
viszonyok, ’s ezzel a’ nemzet jóléte is szoros kap
csolatban áll. Dániában az újabb esetek közűi egy 
sem tartaték olly szerencsésnek , mint az , melly 
64 év előtt Schleswig és Holstein hgségeket egye- 
síté. Schlesw ig - Holstein lakosai épen nem óhajtják 
az cldaraholást.

. Würtembergi király Ő Felsége September Í jén 
Hamburgba érkezett , hol Tiel burkus generál ál
tal fogadtaték, ki Ő Felségét Berlinbe kisérendi. 

PO R T U  G A LLIA -
Egy Lissabonból aug. 20kán britt postahajón 

indult utas beszéli, hogy az említett nap reggelén 
erősen doboltak a’ főváros utczájin, ’s élénk moz
gásban volt minden, mert Saldanhát e' nap vagy 
a’ közelebbi éjjel várták a’ fővároshoz. A' meg
előzött éjjel a’ Lissabon körülti teiegraphi ponto
kon rakéták eregeticttek-fel. Tcrceira hg. Lissa
bon kereskedő ji tői 5000 ft. slget kapott a' charti
sták gyóinolí fására.

Angol lapok aug. 21 ki tudósításokat köziének 
Lissabonból. Tcrceira hg. Serra de P ila r, Monte 
Pedral, Cazal, Lourciro bárókkal, Azevedo gene
rállal, Pinto de Saavedra ezredessel, Magalhaes 
ú rral, és még valami 500 nagy befolyású férfival, 
rda  hagyó Lissabont; a’ királyi istállóból, hihető
leg Ferdinand hg. jóváhagyásával, 40 lovat elvitt, 
Saldanha Kiszállására m ent, ’s ott a’ charta mellé 
nyilatkozott. Eltávozása előtt a’ királynéval s fér
cével zárt ajtók niegett tanácskozók, miből gyanít
hatni, hogy Ő Felsége is egy etért a zeiidülők tér-
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veivel* A z új ministcrium már lemondott hivatalá
ról. Saldanha és Terceira alig. ISkán Rio Major
ban állott tetemes haderővel, ’s a’ főváros megtá
madásához készült. Saldanha Coimbrából kiindul
ván , Pombalban állapodott-meg, hol serege nem
zeti őrökkel s önkéntesekkel annyira megszaporo
dott , hogy Bomfiin báró alkotványi seregcsapatjá- 
nak közelgését bizonyos győzedelem reményévé 
várhatá-be; mert a’ bárónak 500 gyalogjánál, 150 
lovassánál és 5 ágyújánál több nem volt, Saldanha 
parancsi alatt pedig 1300 gyalog és 670 lovas állott. 
Külföldről tetemes summa pénzt is kapott Saúlan* 
ha,, ’é útjában mindent elfoglalt, mire szüksége 
Volt. — Terceira elutazásának kornyületei gyanút 
támasztottak Ferdinand hg. ellen, mintha a’ láza
dástól ő sem volna idegen, minél fogva a’ minis- 
terek aug. 19kén nálla udvaroltak, *s lemondásu
kat a’ kérelemmel adták-be, hogy nyilatkozásukat 
a' királynéval közölvén, 0  Felsége véleményét más 
nap délben adja értésükre. 45 corteskövet perbe 
készül idéztetni a’ ministereket, ha e’ szándékot 
csakugyan kivinnék. Lionel Tavares az aug. 19diki 
eortesiilésben felszólítást javasolt készíteni a’ portu- 
gáli nemzethez, ’s e’ tárgy megvitatása G arre t, 
Ribeira b. Sobroso és Lionel Tavares urakra bíza
tott. Garet úr az egész nép felfegyverzését szüksé
gesnek nyilatkoztaid. A' kormány Lissabon kerü
letének nemzeti őrségét Reguengo visconde, az el
lő hadosztály parancsnoka alá vetette , vagy is a’ 
rendes seregekkel egyesítette; Tajo hadi brigg ép
pen Necesíádades palota e lő tt, hol most a’ király - 
né lakik , vetett horgonyt, 0  Felségének elhajózá- 
sát és az ellenségnek itteni átmeqetelét gátlandó. 
Gportóval, szárazon, félbe szakadt az összekötte
tés; Terceira gőzhajó, melly onnan a’ felesleges se
regcsapatokat szállító-vissza Lissabonba, nehány 
levelet is hozott, mellyek szerint Oporto védelmi 
állapotba tétetett ’s a’ lakosok a’ dolgok mostani 
rendéhez ragaszkodnak. Ezzel egészen ellenkezik a’ 
körülmény, hogy a’ gazdagabb lakosok Saldanhá- 
nak 20 ezer ft. stget küldtek. A’ fővárosból éjjel 
nappal, szökdösnek a’ katonák. A’ kormány Villá
ba, Francába, Yalladasba és Santarembe 500 kato
nát ’s 12 ágyút szállhatott a’ Tajón; az utolsó he
lyet különösen, még barricadákkal is erősíted. Lis
sabon vidékén a’ seregcsapatoknak s polgári ható
ságoknak megparancsoltatott, hogy az ellenség kö- 
Zelgésekor a’ főváros hadvonalaihoz gyülekezzenek. 
—  Terceira hg. eliilanásáról tudósít váll a’ coríest 
a ' ministerek , egyszersmind azt nyilatkoztaták , 
hogy a’ zendülők ügye rosszul áll, *s a’ herczqg és 
Saldanha m arquis, mint foglyok, megjelenni szán
dékoznak. Más részről azonban lemondásukat be
adták a1 királynénak, ki annak elfogadását férjére

bízván, ő k. magassága jelenté nekik, hogy miu
tán magukat, mint revolutio ministerei, 0  Felsé
ge nyakára tolták, tetszésük szerint elmehetnek, 
vagy maradhatnak, mert O Felsége régen a’ revo- 
lutiói párt foglyának tartja magát. Sa da Bandeira 
visconde tapasztalván, hogy katonáji Leiria báró
hoz szándékoznak átszökni Valenyába, távolabb 
vonult e’ várostól, mintegy ICO legény mind e’ 
mellett is elillant. $t. Julian vár őrségének nagyobb 
része is Bellasba szökött Terceira hghez, ’s kevés
be múlt, hogy ez alkalommal az ott fogva tartott 
400 spanyol carlista is ki nem menekedett; ennek 
következésében Perez de Castro, spanyol k öve t, 
hajóra kiváná őket szállítatni, ’s annak is ellen- 
mondott , hogy a’ Lissabonban tartózkodó gailici- 
aiak sánczásásra fordítatnak. A’ Nációnál folyvást 
vádolja a’ britt kormányt a’ zendülők titkos gyá- 
molításával. J. G. Lima úr a’ londoni udvarhoz 
követté neveztetett.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápol aug. 2kán. Mehetned Alinak 

egy követe érkezett ide fontos levelekkel. Az 
aegyptusi alkiráíy, előre feltevén, hogy Achmet 
beyhez küldött követségének kedvező sikere nem 
leend, Syriában hadi készületeket tétet. Az euró
pai diplomaták fontosnak tekintik Mehetned Ali 
kalandozását, mert őt egy orosz, angol és fran- 
czia hadi hajó kiséri mindenütt. A’ taurusi hadse
reg seraskiere, Hafiz basa, Konstantinápolba hí
vatott, melly környületnek szinte nagy fontosság 
tulajdonítatik. A’ porta szemmeltartó sereget állít 
a’ görög határszélekre, honnan a’ görög bandák 
sokszor beütöttek a’ török birtokokba,’s közelebb 
30 szállító hajó induland a’ volói öbölbe. A’ szi
getes tengeren igen megszaporodtak a’ tengeri rab
lók, ’s több török hajót megrohantak. A" kereske
dés állapotja még is igen szomorú. Persiából írják, 
hogy a’ kormány v isszav eendi az európai árúk be
vitele ellen kiadott tilalmat. Az oroszok Tschap- 
schuknál tetemesen megverettek a’ cserkeszektől, 
’s kéuíelen yohak 26 ágyút az ellenség kézében 
hagyni.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madrid aug. 26kán. Espartera mégis Madrid 

v idékén tartózkodik seregcsapataival; Madrid egé
szen csendes. Gonzales követ belső ministerré ne
veztetvén, a’ kabinet ki van egészítve. A* praeten- 
densről semmi újat nem hallani. Pamplonában 
zendülés ü tö t t -k i ;  Sarsfield generál és Mendivit 
ezredes megölettek. A* fellegvár a zendülők hatal
mában van.

A’ cortes aug. 1 Ski (ilésébén némelly követek
nek az iránti javaslata olvastatott-fe!, hog)' a kato
na-tisztek felíázadása tekintetéből a’ ministerek jelen-
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nem  engedték -m eg nekem . Most már a’ fen forgó  
kérdésre térek-út. M ivel tu d tam , hogy irémelfy 
tisztek  M adridba szándékoznak j ő n ir ’s itt. m arad
n i ,  intettem  a*' k o r m á n )! , ’s ÍJ rar liana generálnak  
is írtam fe lő le ; a' korm ány parancsokat küldött 
n e k i ,  cn pedig  magam elibe lo v a g lék , őt arra ve
en d ő , hogy a’ seregcsapatokat ne M adridba, ha
nem  egyenesen az ellenség ellen vezesse, {folyt, köc.)

** *
IttflíESKK&ÉSl TUD()SÍTÁSÖK.

Nápolyban az olajnak csekély ára van, de az 
olaj-aratás szúken üt vén-ki, bizonyosan fel hágaiul 
az ár, annál is inkább, mivel az olajbirtokosok a’ 
mostani áron nem akarják adni portékájukat.

Lipcsében a’ részvéoy-fipcculatiokét házat fize
téseinek megszüntetésére kénszerített. E’ példa a1 
hitelt ugyan még meg nem csökkenté, hanem azo
kat ,kik könnyedén akarnának meggazdagodni, na
gyobb ővakodásra inti. Szászországba, mint hír
lelik, a’ burkus pénzláb fog hevítetni — A’ Lipcse 
’s Altben közötti vasúton aug. 20—2lig 4755 sze
mély jött ’s ment.

M. Frankfurtnak nug. 30kán kezdendő vásá
rára-sok kereskedők, áruk’s külföldi vásárlók ér
keztek, ’s a’ pipacsiuálók kéz alatt már is jó fog
lalatosságot űznek; a’ kereskedők mindazáltal nem 
sokat remélnek e’ vásártól, mert véleményük sze
rint ez idén nyereséges kereskedésről szó sem le
het, annyival is inkább, mivel az egészségre nézve 
ártalmas idő jár, ’s északi Németországban a’ cholera 
terjedésétől félnek, meily, mint beszélik*, már Lip
csében is kiütött;

Becs, aug. 2Skán; Lilienbrunni Adler Károly, 
a’ cs. k. építészeti igazgatóság felügyelője, mint
hogy a’ Becs és Linz közötti gőzhajózás nem so
kára megindilland, e’ fo’yamtért pontosan felmér
te ,’s aczélba kimetszette; e’ metszemény közelebb 
Rohrman és Schwcigcrd udvari könyvárusoknál 
jelcnend-meg, ’s a' kiadó felfelé Begensburgig, le
felé Pestig szándékozik folytatni vállalatát..

Oroszországban rég óta foglalatoskodnak kő
szén felfedezésével, mell) nek először Nagy Péter 
korában találtattak nyomai. Hogy a’ Do néz part
jainál kőszén létezik, be van bizonyítva. Közelebb 
Demidoíf úr egy társaságot küldött déli Oroszor
szágba kőszenet és vasat keresni. E’társaságot La- 
lanne'franczia mérnök vezérli; vele vannak ITuot, 
Dr. Léveiilé, Rousseau, Raffel, vicomte Dupon- 
ceau, és Saison un. kik természeti ’s geographiai 
v izsgálatokat teendőnek. A’ társaság Odessából aug. 
lOkén indult-el Nagy Péter gőzhajón.

enek-meg, ’s ez esetről értesítsék a’ eortest. Ma- 
doz úr heves beszéddel pártolá az indítványt. „In
kább Y. Károly tízszer diadalmaskodjék, úgy 
mond, mind azt megengedjem , hogy a' szabadság 
katonai lázadás által tétessék semmivé.“ San Mi
guel és Infantcn urak ellenszegültek az indítvány
nak, mivel a’ cortesben katonai tárgyakról tanács
kozni veszedelmes volna. Erre Scoane generál ál
lott-fel, ’s .egy, egész Európára nézve nevezetes 
beszédet mondott, mcllynck tartalma ez: „Én e’ 
háborúban mindent feláldoztam, egyedül becsülete
met mentettem-meg, V ezt fen akarom tartani. 
Katonai lázadás következésében lettem Uj Castilia 
főkapitányává. Gyűlölök mindenféle revolutiót, 
különösen a’ katonait. Ha szabadságot, ha kor
mányt akarunk, úgy a’ katonának süket és vak 
automatnak kell lennie. A’ la granjai gyalázatos 
katonai zendülés következésében lettem Uj Castilia 
főkapitányává, ez alól tehát ki kell menteni ma
gamat. Ama mozgásban egy tiszt sem részesült, ’s- 
róla semmit sem tudott; a’ körültem levőket, a’ 
legtüzesebbeket is , miad kitud akoztam felőle. Úgy 
sergent volt legaiagasb rangú a’ zendiilők között. 
Agyban valók éppen, mikor a’ Lá granjai esetről 
tudósítottam, ’s azonnal így kiáltok-fel: II. Isabel
la ügye elveszett! Főkapitánnyá azért neveztettem, 
hogy a’ rendet és fenyítéket \ isszaállítanám. Mi
képen sikerült oz nekem,, tudja «V főváros. Ki gyá
molította a’ katonák féktelenségéi ? A’ tisztek! 
Miért? Mert Madridból kimenni nem akartak, hogy 
a’ háború bajait ’s veszélyeit elkerüljék. Ez a’ va
lódi ok. Gyakran, látták e’ tisztek, főkapitányuk 
miként szegező mellét a lázongó katonák ellen: 
csak egy jellel, csak cg)- szóval sem voltak segítsé
gére. A’ tisztek valónak az igazi vétkesek, félénk 
hallgatásuk által. (Egy tiszt-követ dühösen kívánta 
a’ szót.) Felelni fogok, folytató Seoane; tizenegy
szer fogtak rám puskát, a’ nélkül hogy csak egy 
trszt is segítségemre lett volna. A’ gyalázatos utá
latra méltó la granjai esetkor, midőn a’ thron láb
bal tipor tatot t , ’s egy dámát egy féktelen katona
ság megpiszkolt, csak egy tiszt senvráhta kardot, 
egy formaruha sem piroslott v értől, csy dámának 
védelmezésében; nem csak a’ katona kötelessége, 
de még a’ castiliai lovag érzete is elfeledtetek (ki- 
íuondhntlan tetszés minden részről.) Ha vezérüket 
megölték v olna (ezélzás Quesadára), mindent elfe
lednék, de egy dámát, egy királynét meggyaíáz*a 
látni, a’ nélkül hogy csak egy tiszt is meghalna!! 
És én erre hallgassak ? Akkor ajánlkozóm egy zász- 
lóallyal la Granjába menni, a’ katonákat mind le- 
kaszabolíatni, ’s a’ királynét megmenteni; dé ezt

Kiadja Kultsár A. — Szerkezted Galvácsy. Zöldkertutcza sz..
Nyomtatja T r a t  i K á r  a l y i ,  Urak* úti zaja. 6L&  szám aluli..



22. Beán P e s t HIRDETÉSEK.sépt, f 3kán, 1137.

Flgyeltetes. Elkésvén előfizetési jelentésűnkkel, értesítjük a’ nagyérdemű közön
séget, hogy most az egyszer évnegyedre is elfogadjuk az előfizetést, f. e* October’ elejétől kezdve 
december’ utoljáig* helyben 2 forinttal, postán 2 forint 24 kr. pengő pénzben; azoknak pedig, kik 
félévro előfizetnek , még elejétől kezdve szolgálhatunk nehány példánnyal. A' Hírnök szerkesztősége.

Papiros Iránti figyelmeztetés. Alulírták ajánlják á  
jonnan ellátott raktárukat mindenfele nagyságú igazi hollandi és 
angol rajzoló, regal és velin papirosokkal, úgy szinte pfantzi papi
rossal állta hajzolásva mérnökök szám ára; valamint mindennemű 
j ajzoló plajhásszal, igen finom eh. tussal a* legillcndöbb árrokon.

Pesten , sept. 1837.
Mlmm és M m m ,

a’ kis híd útczában „a1 papiros malom“ czímné!

IffsiFinadlfe Mrdetiiiéiiy*
A’ szikfoldckrol ir t theorctico-praktikus gazdasági könyvemre ke
res előfizetők találkozván, az  ki nem adathatok. Tölti) száz forin
tokra menő előkészületi költségemet pedig  — ha bár nem örömest 
is s hordozta akarván ; minden bejött p é n z t9 igyekezetem pártfogói
nak visszahocsáfok. K ik tehát a? mondott előfizetési ríijt Eggen b er - 
ger urnái tették le, ezennel kér éltetnék . hogy ott pénzük vissza
verése iránt rendelkezni mélt áztassanak. K ik nálam fize ttek , azok
nak pénzölé kézhez ju tta tásáró l magam fogok első alkalmakkal 
gondoskodni.

8< pt. 8. 1837. Br Balogh József m. k.

Heekenast Gusztáv
pesii könyvkereskedőnél fváczi utcza 39. szám) találfaiik:

Stephani Mtoleman
R H É T  O R I C A

ex indole sermonis explicate
attjue ita

a Logica et Syníaxi
probe separata,

poeticáé verő reconciliata.
8. m áj. Pcstini 1836. F ű zv e  1 forint pengő péna. t

AI a Midik f e l e t t i  en dó. i 837.
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(1) Haszonbérlési-hirdetmény.

Ecséden, Hatvan mellett, F á y  íg n á c z n a k  
birtok-része, melly szántóföldben, rétben, szól- 
lobén, kenderföldben, erdőn és legelőn k ívü l, 
mintegy 152 holdat teszen; három félhelyes 
jobbággyal, tizenegy zsellérrel, és regale bene- 
ficiumokkal együtt, hat esztendei haszonbérbe 
kiadandó. E1 végett az árverés e1 folyó eszten
dei September hónap 2 ld ik  napján fog, hely
ben Ecséden tartatni. (3 )

(2) Bil ka eladás. Tekintetes nemes
Heves vármegyében helyheztetett, Tisza-Bura  
helységében vagyon tettes ns Sárközy Gedeonná 
asszonyságnál ötszáz darab b irka , részint fejős, 
részint bárány, részint ürü nyáj eladó* A’ ven
ni szándékozók magokat jelenthetik a’ fenneve
zett helyen. (3 )

(2) Árverés. Folyó esztendei Septem
ber’ 28dik napján Mező-Túr mezővárosában m 
K á l la y  c s a lá d  részéről árverés útján fognak 
haszonbérbe adatn i:
1- szór a’ Kállay részen lévő korcsmáltatás Sz. 

Mihály naptól kezdve 3 esztendőre.
2- szor az úgy nevezeft Szonda- és Sz. Miklós- 

zugi puszták l83Ski januarius lső napjától 
kezdve szinte három esztendőre. Az árverés 
Mező-Túron a’ tiszttartói háznál fog tartatni. (3)

(3) Árverés Lichnovskyféle se-
lyem-jiihokra. Sajó-Vámosi uradalom ré
széről közhírül adatik , hogy f. e. Szent-Mihály 
hava i lk é n  délelőtt, t ns Abauj vármegyében 
kebelezett Encs helységben, Forró m ellett, 
nyilvános^ árverés útján , kénszpénz fizetés mel
lett , eladóvá fog té ten i, még tenyésztetésre al
kalmatos mintegy 300 anyabirka; 80 jerke és 
80 ürü-tokló; 50 kétesztendős ü rü , és mintegy 
300 idei háránv. Azonkívül ugyan ott 100 darab 
többnyire egy esztendős hágókos, megszabott 
á ro n , szabad kézből lesz megszerezhető. S.Vá
moson, august. 2tkén 1837. (3)

(3) Hirdetés, a 1 nmitgú magy. kir.
udv. Kincstári Tanácsnak költ Intézete követke
zést In n közhírré bocsájtatik, hogy a1 Tiszán
inneni koronái szabados kerületben fekvő Má-
tonyosi 605̂ 9ö4 *ö külső, Szentai belső, és
6 6 ^ |£ § k ü lső , A dai-^g^  belső, Ó-Becsei 4 2326 *595
belső, és 1 5 0 külső,  nem külömben JSzent 
Tamási belső és 782£g5 külső holdakból
il lő  kir. fiscalisi te lkek , e’ f. észt. sept. 25dik

napján, az Ó-Becsei kincstári tiszttartóságnál 
tartandó árverés útján a’ folyó évi sz. Andráshó1 
ától fogva 6 esztendőre kibéreltetnck.

Az ebben résztvenni kívánók a’ fennkitett 
helyen, és napon végrehajtandó árveréshez ele
gendő bánatpénzzel ellátva, olly hozzáadással 
meghivatnak, hogy az ebbéli árverési feltételek 
az említett tiszttartóságnál előleg is közolíet- 
hetnek. (3)

( 2 )  Árverési hirdetés, a 1 nagy-
méltóságu keresztszegi gróf Csáky famíliához 
tartozó és tettes Bihár vármegyében kebelezel! 
kóvághi helysége hozzávaló úrbéri hasznokkal, 
majorsági földekkel, szőllővel és mindennemű 
királyi haszonvételekkel; valamint fundus in- 
structussal együtt: melly hasznoknak mennyi
ségét vagy helyben, vagy pedig Nagyváradon tt k. 
K urönyi G yörgy  fiscalis urnái bővebben megtud
hatni,

Úgy szintén Kisrujfalui puszta, mellynek ki- 
térjedése mintegy 900 , részint szántó-földeket, 
részint kászálókads legelőt magában foglaló, hol
dat tés?en ; folyó esztendei October 24kén 
Nagyváradon tek. K úrányic G yörgy  fiscalis ur 
lakásán tartandó közárverés u tján , az lS38dik 
esztendei Szent-György hava1 ‘i ld ik  napjától 
kezdve, három egymást követő esztendőre ha
szonbérbe ki-fog adatni.

A1 haszonbéri feltételek valamint Pesten te
kintetes Ladnm érszhy Im re  ügyigazgató u r
nái, úgy szintén Nagyváradon a1 fennem litttt 
K urányic  G yörgy  fiscalis urnái is m egtekint
hetők. (5)

( 3 )  í l i l d e t ü i e n y .  A* nmlgú kir. udv. 
m. Kamara1 rendelésébiil ezennel közhírré téte
t ik ,  hogy f. évi sept. 2ld ik  napján ts ns Borsod 
vgyében kebelezett Diós-Győri uradalmi erdőkben 
termett idei makk és gubics, a1 Miskolczi uradalmi 
pracfeciusi háznál reggeli órákban tartandó kö
zönséges árverés útján a1 többet ígérőknek elfog- 
adatni. '"O

Melly helyre, és időre a1 venni szándéko
zók szükséges készpénzzel ellátva, ezennel meg
hivatnak. (3)

Pénzfolyamat: Becs. sept. Okén: 5 petes statuskötelez. 
105^; 4 petes stat.köt. 100T%; 3 petes stat.köt. 79j*

Gabonaár: Pesten, sept. 12kén, váltógarasban: Tiszta- 
búza 66?—6í); kétszeres 5 3 | ; rozs 3 8 |—3 i£ ;  érpfi 
2 6 |—25* ; zab 18 | —16; köles 40.

Dttnavizállát: sept. lOkén: 9' 11" 0ui — llkén: 10* 
70 90/ _  i 2ken: 10* 9" 0"* — 13káu: 10* 8** 0^.



HAZAI 'S KÜ;FÓLD1

T U D Ó S Í T Á S O K .
2$. szán. P e s t e n  szombaton Szent Mihályhó' I C  kan 1&3?

Maii } arai szag cs Erdély (kinevezések ; kisded-óvó-intézet; rákosi táborlat; lévai tűz; a. újhelyi kórház’ gyaraptilása: ’sat.) Ausztria 
((jMsteni emlék; hadi előléptetések.) NagyBritannia (gyanítások a’ belga király’ londoni látogatásáról: anekdoták; a’ királyee asszonyi 
u-lrarkara; Ruthven és O’ Connell; hg. Liechtenstein Londonban; 'sat.) Francziaország (Louis báró meghal ; Decazes ; Jules Cncri« 
»zep j u t a l o m - d i j a  ; ’sat.) Amerika Fot tugallia (Saldanha proclamatioja; ’sat.) Oroszország. Spany olország (titkos cortesülesek ; hueiens’

inegveretése ; ’sat.) Kereskedési hírek.

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

0  es. k. apóst. Felsége folyó sept. 2ki legfen- 
sóbb határozata által Bessenyői B e ö th y  Sándor 
iirata* nm .m .k .iicIa.Kamara'tanácsosát ’s k.ügyek’ 
igazgatóját, a" m. k.udv. Kanczelláriánálmegüresült 
valóságos tanácsosi ’s referendáriusi hivatalra ; nem
különben

A’ szathmári káptalanban S c h la c h ta  Márton 
éneklő kanonokot olvasóvá; L in c z y  józsef őrka
nonokot éneklővé; B odó  Mihály székesegyházi 
esperest őr-kanonokká; O b e rm a y e r  András is
kolás kanonokot székes-cg}házi esperessé; ’s az 
ekkép megüresült (iskolás) kanonokságra L á z á r  
János bélleki plébánost; K o czó  Pált pedig a’ 
szathmári püspöki lyccumban szentirás-tudomány' 
tanítóját ugocsai esperessé; ug) szinte

A’ győri székesegyházi káptalanban S ü tő  Jó- 
rsef székesegyházi esperest őr-kanonokká; H o 
h e n e g g  e r  Lőrincz soproni esperest szent-alberíi 
préposttá; hasonlólag

A’ váczi székesegyházi káptalanban T o p p ! er 
György éneklő kanonokot olvasóvá; B a lo g h  Ist
vánt székesegyházi esperest éneklővé; C seh  An
drást székesegyházi esperessé; S e re s s  Pált pesti 
esperessé; egyszersmind most érintett S e re s s  
P a l t ’s M e d g y e ssy  János püspöki titoknokot és 
S z a rv a s  Ferencz nagy-kátai plébánost püspök
asztali kanonokokká; M e r ic z a y  Antal holdme- 
zó-vásárhelyi plébánost jánosi (joanneus); végre 
K a to n a  János bujaki plébánost tiszteletbeli kano
nokokká nevezni méitóztatott.

Brassó sz. k. városa’ ’s kerülete’ változó hiva
talaira f. e. április’ Skán történt választás’ alkalmá
val , szótöbbséggel Trauschenfels György városi ’s 
kerületi fő , Wenczel József pedig kerületi bírák
n ak , Tartler Lukács kerületi albírónak, Graf Jó
zsef város-kapitánynak vagyis rend- ’s bátorság
igazgatónak, ’s végre Barbenins György népszószó
lónak; ugyszinte Nagy István Szepsi Sz. György 
városa’ közönségének szótöbbségével főbírónak vá
lasztatván, legfensőbbhelyen is hivatalukban meg 
erósíttettek. Hirn.

Második Félesztendó.

A’ nagyin, m. k. udv. Kamara a’ temesi kain. 
igazgatóságnál megüresült jegyzői tisztségekre Sz. 
Leán) i Jánost, a’ máramarosi k. kam. igazgatóság 
iktatóját és Bácz Mihályt a’ köz. udv. Kamaránál 
fizetéses feltevői g) akornokot nevezte.

P e s t .  Honunkban az első kisded-óvó intéze
tet Brunswick Tb^éz grófné fáradatlan buzgalmá
nál fogva, nehány emberbarát segél) é”* el Budán 
1828ban létesíté. Az illy intézetek honi két főváiío- 
sinkhan kevés idő alatt szaporodtak, sőt a’ hazában 
is elhintve megfogant az iidvcs mag, jelesen Ro
zson) ban, Bcszterczebáii) án, Nagyszombaton, Szek- 
szárdon, Bclaczon ’s egyebütt. A’ pesti intézetek 
egy ideig a’ budaiakkal egy figyelés alatt vo ltak , 
’s miután ezeket a’ budai asszon) egyesület vévé 
gondja alá, magokra maradtak. Közölök a’ Leopold- 
városi azon tetemes adományokon felül, m elyek
kel azt Özv. gr. Brunswick Józsefné nagylelkűen el
látta, közadakozásnak köszönvén léfesuitét, bel) be
li plefánus Simonesich úr’ ügyelése alá került. A’ 
Terézia-városinak ügyét lelkes hazafisággal pesti 
választott polgár Gömöry Károly úr fogá-fd, ’s 
magát ezen intézetet oliy virágzásra segíté, heg) 
annak számára gyarapodott-pénzalapján immár sa
já t házat is szerezhete. A’ belvárosit, melly 1831- 
dik évben Brunswick Teréz grófné .által alapítaíoft 
’s később Szentkirályi Móricz Pest-vmeg) ei főjegy- 
ző úrnak köszönő fennmaradását, néhány adakozó 
emberbarát tartja-fen mai napiglan. (1. a’ kisded
óvó intézeteket Magyarországban terjesztő Egy eső- 
let’ 1837diki Évkönyvét.) Ez utói említett intézet
f. sept. 13dikán adá próba-mutatványát Seeher 
Károly polgármester ’s Leopold-rend vitézének, 
valamint számos egyházi és világi úri vendégek’ 
asszonyságok’, szüléknek megjelentében. Ez intézet 
a’ Bácz utczában inéit. Bornemisza septeim ir úr’ 
házában egy igen jeles tanító alatt áli-fen ; kim k 
fáradatlan szorgalma, ügyessége és türedelme a*
3— 6. éves növendékek köröl becsülni ’s bámulni 
méltó. Az intézetnek több mint ICO fiú- és leány
növendéke van, kik a’ legkönnyebb, mulattató 
úton, sikerrel vezettetnek az Isten’ esméretére, kö
tözésre, különféle isméretekre, testi gyakorlásé k- 
ra szoktatnak, valamint rendre és engedelmességbe
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i s ; szóval testileg és erkölcsileg fejlődnek. A’ pró
bamutatványt most is mint tavaly a’ kis Gebhardt 
F eri nyitá-meg egy köszöntő beszédecskével, mel- 
lyet ő bátran, érthetően, ’s jelesen szavalt-el, ’s 
mellyel az összegyűlt közönséget üdvözlé. A’ pró
batételt szintén köszönő beszéd zárá. Tisztelt polgár- 
mester ú r a’ kisded növendékeknek különféle gyer
meki ajándékokat volt szíves kiosztani. A’ szülék 
őröm m el, megelégedve hagyák-el ez üdvös intéze
te t; melly vajha jövedelmi tekintetben a’ többi pes
tiekkel minél elébb egy karba helyeztetnék!!

Pesten folyó sept. I ldikén örök nyugalomra 
költözött Tek. Klobusiczi Klobusiczky Károly ú r , 
a’ főméit. Hétszemélyes-tábla’ nyugalmazott iktató
ja  ’s t, n. Máramaros vmegye’ táblabírája. sorvasztó 
lázban, életének Oldik évében. Hideg tetemei más 
nap délutáni 5 órakor a’ közönséges temetőbe szép 
számú közönség’ kíséretében takaríttattak-el. Nyu
godjanak békével po ra i!

R á k o s i  tá b o r la t .  Sept. 24kén 97a órakor 
a’ s-'ász vasasok és János-dragonyosok, 10 óra
kor Nostitz könnyű lovagjai, Károly-uhlánok, két 
gyalog és két lovas ágyútelep mennek táborba. 25- 
kén a’ két gyalog dandár az új utasítás szerint had
művészeti gyakorlatot fog tüzelve ta rtan i, és pe
dig először S c h m e l in g ,  másodszor H ra b o v -  
s z k y vezér őrnagyé. A’ lovasságnak szünnapja 
lesz. 26kán reggeli 8 órakor lesz első lovas forgása 
mindkét dandárnak a’ kőbányai szőlők megett. 27- 
kén reggeli 7, % 8 és % 9 órakor Rothkirch, Cec- 
copieri és Don Miguel czredciknek hadmüvészeti 
gyakorlata tűzben. Délutáni 5 órakor a’ négy lovas 
ezred árok- és korlát-ugrásban gyakorolja magát. 
2Skán reggeli 7 órakor első táborfogás Soroksár 
felé. 29én reggeli 8 órakor mind két dandárnak 
lovasforgása a’ pesti kőbányai szőlők megett. Dél
után 5 órakor Rothkirch 3 zászlóalja sáncz-táma- 
dást és védést gyakorol. Sept. 30dikán és October 
Íjén 2dik táborfogás reggeli 10 órakor Buda-Eörs- 
nél. E ’ hadi forgás alkalmával tanyázás is lesz. A’ 
fő hadi szállás Buda-Eörs és Kis Torbágy. 2kán 
délutáni 4 órakor Rosenbaum gránátos zászlóalja, 
’s Este és Benczúr zászlóal jaknak mutatványa tűz
ben. 572 órakor Károly főiig uhlánjai dsidák, kar
dok és pisztolyokkal tartanak forgásokat és gya
korlatokat. 3dikán hadművészeti mutatványa a’ két 
lovas dandárnak reggeli 8 órakor. Délutáni 5 óra
kor Iírabovszky dandárja a’ két táborsánczot meg
támadja és védi. 4dikén reggeli 8 órakor mind a’ 
négy dandárnak nagy szemleforgása lesz tűz között. 
5 kén reggeli 7 órakor a’ négylovas ezrednek egyes 
mutatványa fkán  reggeli 8 órakor harmadik lo
vasforgás a’ kőbányai szálúk megett. 7kén vizsgá
lódás. Sdikán Nagy egyházi dísz minden sereg ’s

ágyútelep jelenlétében; melly után a’ tábor szét
oszlik. Honin.

Folyó évi augustus’ 19kén reggeli 97a óratáj
ban , Léva városának egyik tömött házu utczájá- 
ban szerencsétlenül kiütvén a’ tűz, nem csak a’ vá
rosnak munkás lakosi, hanem a’ szombati nagyobb 
héti vásárra jö tt vidékiek is , nem kis rémülésbe 
merültek. Sietett mindenki dobszóra, és harangok’ 
kongatására a’ tűz felé, segítség’ vagy nézés’ ked
véért. Mig én a’ vár’ falai közűi leggyorsabb lép
tekkel a’ tűzi színhelyre érheték, szerencsére a’ 
tüzfecskendők és vizes lajtok ott voltak; de már 
ekkor e’ keskeny utczában felülről 5 , alulról pe
dig 3 ház lángba borulva lévén, a’ különben is e’ 
hónapot bélyegző melegség, ’s a’ tűzi elemek’ mér
ge m iatt, alig vala ember képes, legszívesb aka
ratja mellett i s , a’ felebaráti szeretetnek dicső pél
dáját követn i! Mind e’ mellett is találkoztak sokan, 
kik életök’ veszélyeztetésével tettek a’ mit tehet
tek , háztetőket és kerítő sövényeket előre bontot
tak , a’ tűznek tovább-harapódzását, a’ mennyije 
lehete, korlátozandók, mígnem végre csakugyan 
11 óra körül a’ tűz’ ereje elnyomatván, számtalan 
embernek, minden legkisebb szikra’ eloltása késő 
estig gondot és munkát adott. Szomorú volt lá tn i, 
mikép a’ házak’ és istállók’ tetején lévő széna, bük
köny ’stb., némellyiknek pedig még udvarán lévő 
szalmás elesége i s , a’ tűznek martalékává le ttek ; 
mit midőn bánatos szívvel néznék, mélyen érzém, 
hogy a’ hasznos törvények’ megvetése által milly 
iszonyú bajt hoz néha a’ sors’ balkeze az ember’ 
nyakára! de reményleni kezdém, hogy ezen em
berek, sőt ezek’ szomorú példája után mások is , 
jövendőben a’ parancsolatok’ daczára nem , hanem 
e’ részben a’ vármegye és városi tanács által kim u
tatott úton örömest járandnak és szalmás eleségei- 
ket a’ házhoz nem hordják. A’ tűz alatt és után 
százféle volt a’ gyanú annakeredése felől, mígnem 
másnap eg y , valamellyik gazdánál szolgálatban lé
vő 13 éves leánykát befogtak ; ez azonnal megval
lotta nem csak az elveszett 200 forint' elorozását, 
hanem a’ szomszéd háznak felgyujtását is , mellyet, 
senki a’ háznál honn nem lévén 9 kétszer próbáld 
meg, harmadszor pedig a’ gonosz szellemnek már 
ellent nem áilhata. Farkas Remete Pál a’ Hírnökben.

Auguszt’ 31kén tartatott Sátoralja-Ujhelyen, 
a’ casinoi terem ben, fényes tánczmulatság, a’ kór
ház tőkéjének gyarapítása javára. Belépti díj egy 
pengő forin t, ’s az ezen mulatsággal összekötött 
sorsjátékos sorsjegyek egy egy pengő húszas. Nye
rő tárgyakkal a’ környék asszonyságai ajándéko- 
zák-meg a7 játékot ’s illy tárgy több hetvennél gyű j- 
tetett-Összc, részint a’ tisztelt hölgyek saját kézi
m unkáik, részint más ékítvények. Sorsjegy közel
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12 százhoz adatott-el; a’ húzás a’ sziinórában tar
ta to tt:  a’ hely  díszesen vala e lren d ezve , ’s jó  vilá
gítással ellátva. Bunkó bandája derekasan játszá a’ 
legvigabb kcringőket. N em zeti tánczban is három  
pár k ö v eté  eg y m á st, ’s új m eg új ügyességgel lepé- 
m eg a’ nézőket. Jobbára m agyar szó hangzott nem  
csak a’ férfiak de a’ szépek ajkaikról is. M ég reg
geli ö t óra után sem  távozónak m indnyájan a’ m u
latók ’s itt igen élénk vala a’ társalkodás. A ’ 
m egjelent vendégek  száma ötszázhoz közel ü tö tt ,  
’s Zemplén ’s a’ szom széd m egyékn ek  szám os nagy 
rangú szem élyeivel díszelgett. A ’ m egye  alispánja, 
több herczegek és grófok díszesíték  a’ társaságot je- 
len létökkel. T öbbek’ vallom ása szerint ennél fén ye
sebb bált U jhely m ég alig látott. K ívánjuk szívünk
ből , hogy m inél inkább gyarapodjék évenk in t ezen  
a’ szenvedő em beriség javára ezélzó intézet. Rajz. 

A U S Z T R IA *
A’ hadseregnél következő változások történ

tek: Pleiszei Berger János báró, tábornoki hely
tartó , ’s Tyrolban hadi parancsnok, temesvári vár- 
parancsnokká; Leiningen-Westerburg Ágoston gr. 
tábornoki helytartó, ’s Laibachban hadi parancs
nok, Tyrolba hadi parancsnokká; Koudelka Jó
zsef b. tábornoki bel) ta rtó , Laibachba hadi parancs
nokká neveztettek; Ceccopieri Ferdinand gr. tá
bornoki helytartó , Söldenhofen 23d. számú meg
ürült gyalog ezredének tulajdonosává lön. Előlép
tettek: Hrabovai Hrabovszky János b. generál-őr
nagy tábornoki helytartóvá; Maros Némethi és 
Nádaskai gróf Gyulay Ferencz, Waldensteini Bau
mann János, Sterpin János (ki a’ Modenái udvar
nál van hivatalban) ezredesek, generál-őrnagyok
ká ; Walper M átyás, Reiche Vilmos al-czredesck, 
ezredesekké; Fichtcnstammi Kempen József őr
nagy, al-ezredessé; Tham József, Heldenbaueri 
IlaradauerK ároly, Tcmpis Lajos, Arster Fcrencz 
kapitányok, őrnagyokká; Bamberg György szám- 
feletti ezredes, Polombini b. 36. számú gyalog ez
redének parancsnokává; Braunhofi Braunhofer 
János őrnagy, Negroni gránátos zászlóallyának, 
Hübsch József őrnagy pedig Wengersky gránátos 
zászlóallyának parancsnokivá tétettek. Nyugal
m aztalak : Ilaering Vcnczel báró és Adelsbaehi 
Grimmer Vincze generál-őrnagyok tábornoki-hely
tartó ran gal; Klein Károly, Sivkovich József, 
Ilabianecz Lukács, Reya Vincze, Rasko Mihály, 
Zoczek K ároly, és Sambson Antal kapitányok őr
nagyi rangal; Ilelbich Fridrik alkapitány őrnagyi 
rangal ’s kapitányi fizetéssel. Löwenwaldi De Best 
Szanyiszló nyugalmazott ezredes, az Erzsébet-Te- 
rézia-alapítványnál megürült helyet nyerte. Lemon
dott a’ szolgálatról Mihaldi b. Splényi Mihály kapi
tány őrnagyi rangal. Külföldi rendeket, ’s azok el

fogadására és hordoz!tatására legfelsőbb engedehnet 
n yertek : Odelga József altáboinők Lucca hgség St. 
G yörgy első osztályú katonai rendjét; Mcnsdorff- 
P ouilly  Sándor és Arthur grófok ’s kapitányok a’ 
herczegi Szász-Erneszt házi rend k iskeresztjét; Mi- 
narelli József kap itány , Pillér István főhadnagy és 
Mőraus K ároly alhadnagy Lucca hgség St, G yörgy  
m ásod osztályú katonai rendjét.

Pristen falu mellett a’ Culmnál 1813ban ele
sett oroszok emlékezetére Ferdinand császár által 
építetett em lék, mellynek talpköve 1835. sept. 
29kén, a’ nagy hatalmaknak Töplitzben létökkor, 
tétetett-Ie, közelebb múlt aug. 29kén takartatott- 
ki nagy ünnepéllyel, katonaság üdvezlő lövései’« 
ágyúd örgések között. Ezen emlék egy Bresciában 
nehány év előtt talált régi remek-mű mintájára 
készült, pyramis féle alapon, négy oroszlántól, 
mint a’ vitézség és állhatatosság jelképeitől körül
véve, ’s a’ három nagy hatalom szövetségére mu
tató allegóriákkal ékesítve. Homlokoldalán latin 
felírások állanak.

Ő cs. k. F e lségek  sept. lO dikén k ívánt egész
ségben Schönbrunnba visszaérkeztek.

N A G Y B R IT  A N N I A .
A ’ királyné aug. 25kén Windsorból Kent hg- 

nével a’ bájos vidékii Virginia tóhoz lovaglóit. A ’ 
királyné igen szép és bátor lovagióné. Windsor-vá- 
rat egészen IV. György terve szerint parancsoló Ő 
Felsége elkészíteni. — Peyton kapitány Woodstock 
követségi helyét sir J. Grahamnak szándékozik át
engedni. — Roebuck úr Bath radicalisaihoz írt le
velében örömét fejezé-ki azon, hogy a’ whigek a’ 
parlamenti választáskor megbuktak.

Ruthven úr nem várta-be, hogy O’ Connell ja
vaslatára kizárassék a’ dublini kézm űves egyesület
ből , hanem  önkéntes kiléptét maga jelenté-m eg  
levél által, m ellyben O’ Connellt hazugnak, zsar
noknak, a’ Milton elvesztett paradicsomában elő
forduló lucifer példányait, (k i inkább akart pokol
ban uralkodni, m int az égben szolgálni) nevező. 
—  Guinnesz serfőző Dublinbar: a’ reform ügytől el
pártolván, a’ szabadelmúek által olly  gyűlöletessé 
té te te tt, hogy serét nem csak Dublinban nem isz- 
s z á k , de a’ szeker esek m ég falura sem  akarják 
vinni.

A ’ belgák királya ’s királyné ja tíz napig szán
dékozik Angliában mulatni. E ’ látogatásról külön
féle gyanításai vannak a’ sajtónak, az uralkodó v é 
lem ény ugyan csak a z , hogy a’ királyné jöven dő
beli férjének választására czéloz a1 látogatás. A ’ T i
m es azonban, a’ házassági pontot m ellőzve , egy  
fortéllyal ’s Leopold király jeles tulajdoninak dícsé- 
résével összeszőtt czikkelyében azt m ondja, hogy

)(
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Leopold k irá ly , ha királyi kishugát arra intendi, 
fogy kizárólag egyik pártra se támaszkodjék, mind 
a királynénak, mind Angliának hasznos szolgála
tot teead Leopold király Ramsgateban, midőn az 
ő tiszteletteljes de buzgalom nélküli fogadtatása 
mellett, Wellington hg. jelenlétének meghallásakor 
zajos öröm-rivajra fakadt a’ temérdek sokaság, 
meggyőződhetett arról, hogy most a’ magas con- 
aervativ érzet Anglia minden részéjben büszkén 
emelkedik-fel. — A’ toryk átaljában Wellington 
hg. ált it reméllenek a’ k. palotába juthatni. A’ M. 
H ard  1 nevezetesen beszéli, hogy a’ királyné hadi 
sz.e uiére akart menni lóháton, minek Melbourne 
1. ellenszegülvén, Ő Felsége olly feltétellel fogadá- 
dí tanácsát, ha Wellington hg. is jóváhagyja azt. 
A’ hg. megtudakoztatván , Melbourne 1. véleménye 
mellett nyilatkozók, ’s a’ szemle elmaradt. Ha e’ 
dologban tanácsot kértek Wellington hgtől, mond 
e’ lap, másban is kérhetnek még. — A’ ministeri 
lapok megvető gúnnyal szóllanak a’ Times nyilat
kozásáról, miként Leopold király Victoria király
nét torysmusra fogná téríteni.

Liechtenstein Károly hg. Melbourne és Pal
merston lordoktól kisértetve, Windsorban aug. 39- 
kán udvarlott O Felségénél. E ’ hg. testvére Liech
tenstein uralkodó hgének Alajosnak, ki nehány év 
eiőtt látogatca-meg Angliát, özvegy Esterházy 
Mária hgnének pedig kisöccse.

A’ belgák királya ’s királynéja már Windsor
ban van , hol királyné Ő Felsége aug. 30ka estéjén 
nagy vendégséget készült adni fenséges rokonainak. 
A’ királyné, mond a’ Courier, igen jói néz-ki, Leo
pold király kom oly, mint mindig. Látogatásuk 
ezélja, a’ kíráyné meghúzasítása. Az Özvegy király
nét is készülnek meglátogatni Bushy-parkban.

Királyné 0  Felsége asszonyi udvarkarát így 
jegyzi-Pel a’ hivatalos Gazette: „Ruhatár - felügye- 
lőné (mistress of the robes) Sutherland hgné; első 
kamarai dáma (principal Lady of the bedchamber) 
Lansdovvne marquisné; kamarás dám ák: Tavistock 
marquisné, Charlemont, Mulgrave grófnék, La
dy Portman , Lady Lyttleton, Lady Barham, Dur
ham grófné; tiszteletbeli kisasszonyok (maids of 
honnour): H arriett P itt, Margaret Dillon , Caroli
ne Cocks, misz Cavendish, Mathilde Paget, misz 
Murray, misz L iste r, misz Spring-Rice; kamarai 
asszonyok ( Bedchamberwomen ) :  Lady Caroline 
Barrington, Lady H arriett Clive, Lady Charlotte 
Copley, Forbes viscountné, Mrs. Brand, Lady Gard
ner, Mrs. G. Campbell, és Misz Davys -— kivétel 
üélkül mind whigek.

Északamerikábó! ismét sok kiköltözött irlan- 
diak visszatértek hónukba; mert Uj-yorkbau most 
mindegyik bevándorlótól fejpénzt követelnek ,

’s a’ kereskedési krisis miatt semmi foglalatosságot 
nem találtak. — Mustapha Rescind Bey Elfendi tö 
rök követ jelenleg Dublinban van , hol tiszteletért 
a’ lordhelytartó august. 2 ikén  nagy hadi szemlét 
tartott.

Pembroke parlamenti választásáról illy anek
dotát beszélnek a’ hírlapok: A’ mint Blacas úr* 
whig jelelt, a* szószékre fellépett, egy káposzta
torzsa röpült szeme közé. „Jól van, mondá meg 
nem háborodva, e’ torzsa szolgáljon nekem beve
zetésül! Angolok! meg akarnak minket vakítani, 
de illy torzsák nem  vakíthatják-m eg jelegeteket 
a’ veszélyekkor, mellyeket ragadozó farkasok kö
zött várhatunk m agunkra; üssék-ki bár egy , k é t, 
vagy három szememet, annál világosabban fogok 
látni, így kiáltván - fel: királyné és reform Örök
ké \u E ’ szavak között nyers burgonya puffant ar
czára. „O’ Connell hazája, kiáltá Blacas ú r , mind 
örökké e’ sótlan eleségre leszel-e kárhoztatva, mel
lyel egy szabadelmfi jeleket akarnak lealázni l6í Most 
egy nagy veres répa majd hogy be nem borpasztá 
orrát, ’s hirtelen ismét egy csomó lágy túró egész szá
já t ’s orrát tapasztá-be, ’s Blacas úr közel volt a’ meg- 
fuláshoz; de a’ túrót visszadobó azon helyrejhou- 
nan jö t t , ’s arczát m egtörölvéu, nagy élénkséggel 
így szólt: „Szájamat akarnátok tehát bezárni; sza
vam felbosszant titek e t, úgy-e? Angol nép ezt je
gyezd - m eg! Ellenségeid azt akar já k , hogy az ő 
jeleltjöket váíaszd-el, de ne hallgass rájok. Káposz
ta-torzsa, burgonya, répa és sajt meg ne tántorí
tson érzelmeidben, hanem engem tisztelj-meg vá
lasztásoddal !u És e’ jelelt meg is választatott. 

F ílA Y C Z IA O IlS Z Á G .
Louis báró , ki a’ császárság alatt fontos hiva

talok it viselt, a’ restauratio korában a’ szabadel- 
mü oppositióhoz tartozott, ’s a’ júliusi revolutió- 
kor legbajosabb foglalatosságokat vállalt m agára, 
meghalálozott. — Decazes hg. ablaka a la tt, Bor- 
deauxhan aug. 22kén charivarit csináltak, ’s még 
az a’ szerencsétlenség is esett ra jta , hogy a'm egyei 
tanács elnökségéből, mellyet több ízben viselt, az 
aug. 2 ik i választáskor kimaradt. — Donnadieu ge
neral , a’ cassatioszék visszavetvén folyamodását, 
elfogatott, ’s St. Pelagieba vitetett. — Gazette és 
la France legitimista lapok ír já k , hogy Londonban 
most egy nevezetes per készül, melly a’ királynét 
valamennyi gyémántjainak elvesztésével fenyegeti. 
A’ hannoverai király ugyanis a’ korona gyémántjait, 
mint famíliái jószágokat, visszakivánja, azon ok- 

i nál fogva, mivel azok 1. György által vitettek Ang- 
j fiába, ’s a’ koronával együtt csak a’ férfi ágat illetik.

Nemours liget Vallée gr. és Fleury b. generáV* 
j helytartók kísérendik Afrikába. — Arago és Odi- 
lioa-Barrot uu. most Baden-Badcnben mulatnak.
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A’ Journal des Débats is meghatározottnak ír

ja a* Constantine elleni táborozást. A’ kormány 
Achmet beyvel Örömest egy ességre lépett volna, 
annyival is inkább , mivel az utóbbi táborozás rósz 
kimenetele, mit egyedül az éghajlati viszonyoknak . 
tulajdoníthatni, Fre.ncziaország becsületét nem ser-: 
tette , és mivel így teljesítette volna a' kamarának 
a’ táborozás megszüntetése eránti kívánságát. Ach
met bey eleinte hajlott is a’ kormány feltételeire; 
megismerte Francziaország felségét, megígérte az 
adót, ’s arra is rá állt, hogy a’ franczia seregek, 
a’ mig csak tetszik, Guelmában maradhassanak; 
de az egyezés aláírásakor megváltoztatta szándékát, 
Guelmából tüsténti kitakarodását kívánván a’ fran
czia seregeknek. Most már a’ kormány, javaslatai 
visszavettetvén, olly eszközökkel folytatamija a’ 
háborút, mellyek annak sikerét biztosítják. Achmet 
beyt hihetőleg a’ Konstantinápolból Tunisba indult 
török hajósereg bátorította-fel; de a’ kormány Gal- 
lois és Lalande ad mir álok hajóseregét olly utasítás
sal küldötte-el Toulonból, hogy a* török hajósere
get, ha másképen nem lehetne, erővel is visszaté
résre kénszerítsék. — A’ Constantine ellen nyomu
landó tábor főparancsnoka Damrémont generál le- 
end; Vallée generál a’ pattanty ússágot, Fleury ge
nerál a’ genie-kart vezérlendi; Larny és Caraman 
generálok pedig alattuk szolgálatidnak, 

A M E R IK A .
Uj-yorki juh 23ki tudósítás szerint az indus 

háború csakugyan kiütött újra, ’s az indusok ellen 
már seregcsapatok küldettek. Texas csendes, ’s az 
elnök, Houston generál, septemberig eloszlatta a’ 
hadsereget.— Brasilia, mint Bio-Janeiróból írják, 
egy tágas csatatérhez hasonlít, mellyen két hatal
mas ellenfél, a’ végrehajtó ’s törvényhozó hatalom, 
vagy is a' kormány és kamarák, küzdenek a’ thrón
ért vagy az ország meghódításáért. A’ viszálkodás 
egy felírásból vette eredetét, melly, a’ kormány 
állítása szerint, a’ regens feleletlenségének biztosít- 
ványait megsértette , azt nyilatkoztatván a’ kama
ra, hogy illy hitel-vesztett ministeriumot nem fog 
gyámolítani. Erre a’ ministerium elbocsátatott, de 
az oppositio még merészebbé lön, ’s a’ regens fen- 
hangu, szokatlan és helyzetéhez illetlen választ adott 
a’ kamara felírására, mi újabb tárgyat szolgál
tatott a’ viszálkodásra, ’s az új ministerium tagjai 
kemény megtámadásoknak ’s gúnynak vannak ki
téve a’ kamarában.

P O R T Ü G A L L I A .
Saldanha marquis ismét egy' proclamatiót bo

csátott a portugáli népliez és hadsereghez olly ny i- 
latkozással, hogy' kardját addig hüvelyébe nem te
szi , mig a’ charta az ország fővárosában kikiáltva 
nem leszen ; a’ ki a rebelliseknek segítségéi*« van,

azt ellenség gyanánt tekinti, ’s hivatalától mefoszt- 
ja, a’ ki pedig az ő katonájára kardot ránt, azt 
mulhatlanul agyon löveti, nem sokára Lissabon ke» 
ritése előtt leend, megszabadítandó a’ királynét, 
ki saját palotájában fogolyként tartatik, ’s a’ hont 
az erőszak uralkodásától.

Aug. 20kán szokatlan mozgásban valának Lis
sabon nemzeti őrei. A’ főparancsnok magához hí- 
vatáa* zászlóallyak v ezéreit, hogy kimutassa minden
kinek a’ helyet, mell) etaz ellenség közelgésekor el
foglalandó leszen. Ebből azt véívén a’ zászlóallyak 
vezérei, hogy csapatjaikat össze kell gyűjteniök, 
csakhamar minden lábon volt. A’ nemzeti katonák 
minden bérkocsit elfoglaltak, némellyek pedig ina
sokkal vitették magok után fegyvereiket, mert a’ 
nap szédítő forrósággal sütött. Az utak a’ város 
kapuji előtt mély árkokkal vágattak-át, mellye- 
ken szükségben segítő hidak vannak a’ közlekedés 
fentartására, megettük pedig védfalak ’s ezeken 
ágyúk állanak. Nehány száz matróz is kiszállhatott 
a’ hadi hajókról ’s felfegyverkeztetett, kik igen 
veszélyes emberek, kivált ha bort isznak, ’s ma
gános boszúra különösen hajlandók. A’ cortes va
sárnap is együtt ült; a’ mérsékleti pártnak nagy 
munkába került a’ fen buzgó pártot zaboláznia, 
mégis kivitte a’ cortesbeu a’ törvényt, miként a’ 
királyné gyermek-ágyban fekvése alatt, azon ok
leveleket, mell) eknek k. aláírásra van szükségük, 
csak Don Fernando hg. jelenlétében láthatják-el a’ 
minis tér vk a' kir. névvonással. Alig lehete várni, 
hogy a’ bizodalmatlan szabadelmüek csak illy te
kintette! is legyenek a’ herczeg iránt, midőn ele
inte köz nyilatkozványban akarták őt azzal vádol
ni , hogy egyetért a’ zendűJőkkel.

An?ol lapok lissaboni aug, 23ki tudósításaik 
szerint a’ portugál] zavarok vérontás nélkül már 
nehezen érnek véget. A’ carJisták v ezérei megha
tározták Lissabon megtámadását, miben a’ főváros
ban levő barátaik által g) á nolítatni fognak. Hír
lelik, hogy Ferdinand hg. SaManha táborába ment 
volna, de onnan tüstént visszatérend; a’ királyné, 
a’ mozgás kiütésekor, Hastings angol hajóra szán
dékozik menni férjével együtt; Paimella hg. Fran- 
cziaországból visszatért Terceira hghez. Saldanha 
azt nyilatkoztató, hogy fegyverét le nem teszi, míg 
a’ nemzeti őröket le nem alázta ’s le nem fegyverzetté. 
Hastings, Malabar és Minden angol hajók készen 
állanak a’ városban lakó angolok védelmezésére. 
Az utczafalakou illy utálatos kii agasztmány vala 
olvasható: ,,Honfiakl Jól megjegyezzétek az ide
genek lakait! Tűzzel jeleljétek - ki azokat,’s holt 
testeikből csináljatok barricadákat várostok meg- 
rohanásakor !w — Terceira hg. is Quelezből aug. 
18kán prociamatiót bocsáta-ki, miként az ország
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szerencséden helyzete, a’ királ)'né ’s alkotványi 
charta iránt letett esküje, a’ gonosz szándékuak 
zsarnoklása a’ nemzet felett, a’ rend felforgatása, 
a’ septemberi hitszegők által okozott ínség, az úgy 
nevezett congressus ostoba, dühös rendszabályai, 
a’ thrónnak meggyaláztatása, őt is kénszeríték 
fegyvert fogni, a’ hadseregen ejtett gyalázat pedig 
bosszuszomjra gyulasztá. Czélja a’ chartát visszaál
lítani , re n d , béke , honszeretet ’s bizodalom kor
mányát létesíteni; minél fogva minden lakost és 
katonát felszóllít a’ királyné ’s charta védelmezésé- 
r e , és a’ szabadságnak kimentésére a’ despotismus 
hálójiból.

O R O S Z O R S Z Á G .

St. Petersburg! aug. 23ki tudósítások szerint 
császár 0  Felsége Dünaburgba, a’ császárné aug. 
lökén Moskauba érkezett. Helena nagyhgné, Mi
hály nagyiig. Bernhard ’s Vilmos szász-weimari, és 
F rid iik  wiirtembergi hgek Wosnesenskbe utaztak. 
August és Adalbert burkus hgek Varsó felé vették 
utjokat. — Kapodistrias Ágoston gr. három török 
tiszttel, Konstantinápolbólaug. 16kán, Alexandra 
császárné gőzhajón, Odessába érkezett.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
(Seoane gral beszédének folyt.) Lluchana ge

nerál, kinek saját tervei valának, ’s hinni nem 
akarta, hogy tisztjei csak Madrid gyönyöreire vá
gyakoznának , a’ kormányt megnyugtatni igyeke
zett. De ő keserűen megcsalatott. Katonai lázon
gás van napi renden, de ha 60 tiszt jancsárokként 
lép-fel s ezt m ondja: mi nem megyünk az ellen
ség ellen, ha csak a’ ministerium le nem bukik , — 
úgy v'égé a’ thrónnak, vége a’ cortesnek ’s nem
zetnek, ha törvényt 60 tiszt ír elibe, kik saját 
nevöket is alig tudják leírni. M ondták, hogy Llu
chana generál be volt avatva a’ ministerium lebuk- 
tatásának tervébe. Mielőtt elm ent, engem magá
hoz hívafa s tudakoza, szeretik-e a’ ministeriumot 
vagy sem? En azt feleltem nek i, hogy illy kérdést 
nem kellene tennie; de minthogy már bele bocsát
kozott, becsületet egyedül úgy mentheti-meg, ha 
tüstént lóra ü l , a’ táborba megyen , a’ seregcsapa
tokat összegyűjti, *s a’ legelsőt, ki száját feltátja, 
tüstént agyon löveti. Lluchana gr. meggyőződött 
tanácsom helyességéről, ’s a’ táborba m ent; de 
nem volt elég elszántsága azon tiszteket tizedelni, 
formaruhájokát letépni, ’s őket meglánczolvaMad- 
r d  utczájin végig hurczoltatni (harsogó tetszés.) 
Én igazat szó lok ,’s meghalhatok, tudom, dehogy 
60 tiszt írjon a’ nemzet elibe törvényt, nem szen
vedem, Még a’ katonák sem engedelmeskedtek ne
k ik ; ezek megindultak, ’s azt nyilatkoztaták, 
hogy az ellenséget tisztek nélkül is megverik. A’

m inisterek, az én barátaim , tudom el fognak tá
vozni; de míg az ellenség a’ főváros kapuja előtt 
állott, félénkség lett volna hivatalukat elhagyni. A’ 
királyné cselekedeteiben sohase volt oily szabad, 
mint most. Ezt ismétlem azon nyomorultaknak, 
kik félénkségük leplezésére állítják, hegy a’ király
né ministerei által fogva tartatik. Lluchana gene
rálnak is megmondtam ezt, ’s tanácsiám, politiká
ba ne avatkoznék. Nem tudom , követte-e taná
csomat; minden esetre késő követte, mert a’ leg- 
gyalázatosabb dolog megtörtént. Ama tisztek utála
tosbak a’ jancsároknál; nekik sem te rvök , sem 
vezérök; csak félénkségüket akarják palástolni, 
hogy az ellenség ellen ne menjenek. Ugyanezt mond
tam három zászlóallynak is , mellyek szinte nem 
akartak menni; de megértettek engem ’s elhallgat
ta k ^  E ’ váratlan felvilágításoknak leírhatlan benyo
mása v o lt, ’s Arguelles, Sancho , Heros és más 
védelmezőji a’ la granjai lázadásnak, mintegy kő- 
vé válva ü ltek , ’s talán azt h ivék , hogy a’ meg
gyilkolt Quesadának lelke szólt Seoane ajkairól. 
Áz indítvány visszavétetvén, egy más javaslat ol- 
vastaték-fel, miként a’ cortcs 0  Felségéhez felírást 
intézne, ’s abban jelentené-ki neheztelését az 0  
Felsége alkotványi hatóságának szabad gyakorlása 
ellen tett merészlctért, és mindenkori készségéta’ 
korona gyámolítására. Olozaga úr pártolta e’ javas
latot, melly a’ jelen volt 13-1 követ által cgyezó- 
leg elfogadtatván, biztosság neveztetett a’ felírás 
elkészítésére. Egy év óta a’ corlesben most szólalt - 
meg először az igazság, ’s a’ követek, tetszésük 
nyilvánításával, önmagokra mondtak büntető Íté
letet. Meg kellett ismerniük , hogy a* tavalyi reyo- 
lutio áruláson ’s félénkségen alapult; ezt egy becsü
letes férfi szemükbe mondta , ’s tetszéssel haliák ót, 
nem azért, mintha magokat szeg)ellenék, hanei» 
félénkségből, mert féltek tőle.

Madrid utczájin aug. 2ükán illy kiáltozások 
harsogtak: Le a’ min is terek k e l, a’ hadi szolgák
kal, a’ hátra menőkkel! le a’ franczia követtel! 
Senkise zabolázta a’ Jármázókat, sőt az asszonyok 
még lovalták. Nemzeti őrség ’s tiszthatóságok egy
aránt ellenzik az új ministerek beiktatását, kik kö
zül egyébiránt csak San Miguel és Bardaxi van je
len; Espartero két órányira távozott M adridtól, 
Pita Pizarro is lappang, ’s megüzente 0  Felségé
nek , hogy a’ minin térségét nem vállalhatja-fel. A’ 
le. palota katonasággal ’s ágyúkkal vétetett körül. 
A’ nap kapujánál is ágyúk szegeztettek-ki. D. Fran
cisco infant azt tanácslá ó  Felségének , hog)r kilé
pett ministereit hívja-vissza. Espartero örökre el
vesztette hitelét; Madridból aug. 20ka reggelén ál 
ruhában illant-ki, és seregcsapatait Torrelodoncs- 
nél hagyá.
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Üzenetet közöl, miként a’ praetendens aug. 20kán 
Cellából Cantavieja hegyei felé vonult; Oraa főszál
lása Teruelben volt. Lorenzo generál ideiglen Va
lencia főkapitányává neveztetett. Meer báró lemon
dott Catalonia főkapitányságáról ’s lemondása elfo
gadtatott. Pastors és Púig generálok is benyújtot
ták lemondásukat. Barcelonában aug. 20kán kez
dődött a’ nemzeti őrök választása, ’s a’ túlságos 
szabadelmü párt lón győztes. Bayonneból aug. 26- 
kán jelentik , hogy a’ visszavonuló carlista tábor 
aug. 23kán Beloradóba érkezett.

Sikeres Ion a’ mozgás, úgy mond a’ Gazette 
de France, raellyet D. Carlos parancsolt. Egy csa
tának nem lehetett volna illy eredménye. Az ó se
regcsapatainak közelgése a’ főváros felé, megtörte 
a’ juste-miiieu hatalmát, *s Christina birodalma 
Spanyolország nagy részében megszűnt. A’ királyi 
seregek Segoviát oda hágj á k , de Soriában kedve
zőbb helyre gyülekeznek, honnan a’ fővárost fe
nj égethetik. Valenciában ’s Cataloniában szaporod
nak a’ k. seregcsapatok. Espartero Madridból kita
karodott , de az ő terveit senki sem tudja. Az an
gol rendszer ’s kereskedés terjedése ellen Cadix, 
ALdaga és Catalonia juntáji keménjr előterjesztvénj t 
intéztek a’ királjnéhoz. Vittoriában lázadás ütött-ki, 
Madridban a’ nép háborog. Mindez jobban előmoz
dítja D. Carlos ügyét, mint akármelly győzede- 
lem. — Aug. 27ki telegraphi üzenet szerint a’ car- 
Iisták M órát, az Ebro mellett, bevették.

Buerens kéntelen v olt aug. 25kén Herrera és 
El-Villar között csatába ereszkedni, mellynek a’ 
christinókra nézve nem igen kedvező kimenetele 
lón. Néhány nap óta Buerens ellen is zúgolódtak 
tisztjei s katonáji, miért tanácsosnak látá a’ tiszte
ket összegjűjteni, s elikbe terjeszteni a‘ parancso
kat, melljek szerint neki tiltv a volt az ellenséggel 
megütközni. „Most már figjelmeztetem, mondá, 
az urakat, hogj' haderőnk 7000 emberből ’s 700 
lóból áll, az ellenségnek pedig 22 zászlóallja és 
í>00 lova van. Határozzák-el, mit cselekedjünk. 
Ka kész vágj ok csatába vezetni az urakat.“  Előre! 
lön a’ válaszé’ beszédre. A’ generál azonnal rende
léseket tőn. A' csata négjr óráig folj t , mind a’ két 
vészről legnagv óbb bőszültséggel; de a’ christinók- 
nak egjr osztályuk semmivé tétetvén a’ carlisták 
nagyobb ereje által, Carincnába kelle hátrálniok. 
Buerens maga is sebet kapott, ’s Arragonia főka
pitányához írt tudósítása szerint osztálj a egészen 
szétv eretett. Oraa Darocából Retasconig nyomult, 
’s itt megújítatott a’ csata. Carinenából később je
lenték , bőgj’ Herrera mellett nem volt olljr nagy 
a’ veszteség, mint eleinte gondoltatott, ’s az el
lenség sokka! többet vesztett.

Madridból egy aug. 25kén költ levélben eze
ket olvashatni, a1 közelebbi borzasztó esetek szer- 
zöjiről, ’s ezeknek további terveiről: Calatrava 
ministeriumának régóta nem volt bizodalma Llu* 
chana és más generálokhoz, ’s Mendizabal ügyvi- 
vőji azt hitették-el a’ seregcsapatokkal, hogy a’ 
számukra küldött pénzeket a’ generálok tartóztat- 
ták-le; e’ v olt oka a’ katonai zendüléseknek. Se
govia elesvén, a’ ministerium Lluchanához folja- 
m odott, ki Guadalaxarában olIjr értelmű parancs
ra talák, hogy ne Madridba, hanem egj enesenSe- 
goviába menjen; de ő Madridba vezette seregét, 
hogy a’ regens királj né lássa-meg, milly sanyarú 
állapotban hágj á a’ pénzügyi minister. A’ mini
sterek, ’s Arguelles, Heros, Ferrer uu. megbu- 
kásukat előrelátván, véres bosszút esküdtek. Llu- 
chana árulónak kiáltatott; azt híiielék, hogy ő 
Escalerának titkon megparancsoló, hogy Zariate- 
gui seregét háborítatlan bocsássa-át az Ebron. Esca- 
lera katonáji e’ miatt zendültek-fel ’s gj ilkolták- 
meg őt Mirandában, valamint Yittoria hadi kor- 
mánjzóját is több személj ekkel egjvitt. Itt is ha
sonló eseteket várhatni. Lluchana, Santiago, Men
dez Yigo, Buerens ’sat. halálra vannak kijelelve. 
Mielőtt még Escalera meggyilkoltatásának híre el
érkezett volna, Arguelles úr így nyilatkozék: ,,a’ 
nép majd felnjitja szemeit, ’s e’ generált Llucha- 
náv al és másokkal együtt megbüntetendi; sőt a’ 
regensné is magának tulajdonítsa, ha valami kel
lemetlenség történik vele, mert ő igen messzire 
ment amaz árulókkal.“  Arguelles úr tehát mindent 
tudott, ’s szavai elárulták tervét, miként az öz- 
vegj7 királj nét a’ regensségtől elmozdítatni akarná. 
Lluchana megvető a’ hadministerséget, ’s az ellen
mondó tiszteket soraiba visszafogadván, Guadala- 
laxara felé indult. A’ híres Cardero két zászlóally 
és egy század nemzeti őrséggel kiséri ő t , s kato- 
nájit izgatja. Az új ministerium ez országban kü
lönös tüneménye az ellenmondásnak. Calatrava urat 
összekúcsolt kezekkel kérte a’ regensné utódjának 
kijelelésére, de e’ statusférfi hidegv érrel válaszoló, 
hogy senkit sem ism er, ki őt kipótolhatná. Erre 
Bardaji úr Evarisío San Miguel generált hivá ma
gához ’s a’ királj né név ében kéré a’ tengeri mini- 
sterség elvállalására, sőt a’ hadministerséget is rá
bízta Lluchana lemondása után. San Miguel mér
sékleti gondolkozásuvá lett, ’s a” lebukott ministe- 
riumnak ellensége volt; de se szilárd charaktere, 
se szónoki tehetsége nincs. Pio Pita pénzügj i mi
nister becsületes férfi, de az előbbi ministerek ót 
is hitehagyottnak tartják, ’s a’ számúzendók közé 
jegjezték. Gonzalez Alonso, belső minister, egy 
öreg, h iú , goromba férfi, a’ papság reformjának 
fószerzője *s Arguellesnek vakbuzgó párthíve. San
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Miguel az új ministerium programmájaul az 1837ki 
alkotványnak, II. Isabella thrónjának fen tartását, 
és a’ cortesel nem oszlatását jelenté, "s rövid időn 
tudósítást igért a’ nemzet állapotjáról; de Fuente 
H erre ro , Osca és Pascual követek azt sürgették, 
hogy a’ ministerek tüstént jelenjenek-meg, ’s tudó
sítást tegyenek a’ nemzet helyzetéről, mire az elnök 
jelenté, hogy a’ ministerek titkos ülést kívánnak. 
Quiroga Új Castilia főkapitányává neveztetett; Lo
renzo, kit az előbbi ministerium eubai viseletéért 
fogságba záratott, Valenciában vezérkedik. A’ len
ni püspök, mint honáruló, halálra Ítéltetett a' fő- 
törvényszék által.

Madridi aug. 26ki levél szint a’ cortes aug. 
25kén titkos ülést ta rto tt, mell} ben némelly köve
tek Lluchana elfő gat ását és a’ tisztek megbüntetését 
sürgették. A’ garde-tisztek Seoane generálhoz ki
hívásokat küldöztek, de ő azokra nem ügyelt, ’s a’ 
córtesben kinyilatkoztatá, hogy abból, a’ mit mon
dott, egy szót sem húz-vissza. A’ tisztek erre nyom- 
tatmányban feleltek, viseletűket mentegették, 
Seoane generált árulónak nevezték. „M i, úgy mond, 
nyilv ános elégtételt kívánunk ő exceájától, a’ cor
tes közepette, hol ellenünk a1 piszkoló szavakat 
kibocsátá; mint lovag és derék katona, kétség kí
vül fog ő elégtételt adni, különben m i, míg kar
dunk , ’s ennek használására kedvünk leend, őt 
erre kénszeríteni mindnyájan tudni fogjuk.“  Ez 
ügynek nehezen lesz jó kimenetele. — Zariategui 
serege a’ Dueron túl Aranda és Soria között álla
podott - m eg , zsákmányát egészen megmentette, 
ujonczokat fogdos, sőt már Escorial vidékén is egy 
banda állott-fel.

A’ Gacetában aug. 25kén egy körlevele jelent- 
meg Gonzalez Alonzo m inisternek, ki a’ közelgető 
«ortesvriasztásokat (mellyek még korán sincsenek 
olly közel) véve ürügyül, aV választókat inti ,,a’ 
megbukott ministerium párthíveinek vétkes fon- 
dorkodásaitól, mellynek a’ kormányra visszatérését 
hírlelik.“  Nehány garde-tiszt mentséget iktatott a’ 
Mundóba Seoane general megtámadásai ellen, ’s 
abban így nyilatkoznak: Miután látták, hogy a’ 
nemzetet veszélybe viszi az 1836 aug. lök i minis
terium , kötelességüknek tárták attól megvonni gyá- 
molításukat, de nemjancsári lázadás által, m inte’ 
ministerium hamisan állítá, hanem szolgálatról le
mondásuk álta*. Egyébiránt Seoane nem olly fér
fi, hogy a’ fenyíték dolgaiban íeczkéket adhatna. 
Peruban Pezuela alkirályt ő mozdította-el, ’s így 
e’ gazdag tartomány elv eszett. A’ córtesben a’ mel
lett ü l, ki magát a’ postaépületbe barricadazta, ’s 
a’ fővárost a’ hadi fenyíték felbontása és Canterac

m eggyilkolása által botránkozásba hozta. M it csele
kedett Seoane Quesada m egm entésére? N em  szá
nakozás nélkül hagyta-e őt a’ hóhéroknak? — Rich  
generál Santiago M endez V igo helyett Ó Castilia 
főkapitányává ’s a’ Zariategui ellen m unkálódó se
reg parancsnokává neveztetett. Yittoriában a’ fel
lázadt katonaság jó léti juntát vá laszto tt, ’s a’ tar
tom ány ideiglen i parancsnokságát Olabarriára bíz
t a ,  k i proclam atiójában íg y  szól: „ H o g y  a’ junta  
rem ényei valósuljanak, úgy v ise ljétek  m agatokat, 
m int honvédőjihez illik ; fen y íték , engedelm esség, 
ren d -szeretet, eg y etértés , v itézség legyen  jelsza
vatok .“

Saragossába, aug. 28ki levél szerin t, sok se
besült tisztek ’s katonák érkeznek, kik az aug. 24- 
ki veszteséget 3000re számítják holtakban és sebe
sültekben. A’ zavar kikerülésére Carrera generál 
Saragossától egy órányira fekvő falut jelelt-ki az 
elszéíesztett katonák gyűlhelyeül. E’ csata előtt so  ̂
kát szenvedtek a’ katonák rendkívüli hőség és 
szükség m iatt; három nap óta rendes eleséget nem 
kaptak, mihez még az járu lt, hogy a’ carlisták 
3000 gyaloggal ’s 800 lovassal haladták a’ christi- 
nókat, kiknek 4ágyújoknál több nem v olt ’s egyet 
ebből is elvesztettek. D. Carlos most már egészen 
ura az Ebro jobb partjának.

Bayonneból sept. 2kán telegraph által üzente- 
ték Parisba, hogy a’ pamplonai ayuntamiento Na- 
varrát függetlennek nyilatkoztatta, ’s a’ hadi ügye
ket maga igazgatja; a’ polgári ’s katonai hatalom 
Pena ezredesre bízatott. A’ carlisták e’ mozgások 
alatt megjelentek Pamplona vidékén, de a’ tirado- 
rok által vissza verettek.

** *
K E R E SK E D É SI TU D Ó SÍT Á SO K .

Pennsylvaniában 22 ezer angol mértfoldre ter
jedő kőszénbánya találtatik, honnan három év előtt 
373,112 tonna kőszén vitetett-el. Ez igen kedve
ző körülmény az Angiia és Északamerika közötti 
gőzhajózásra.

Koblencz, aug. 27kén. Az alsó osztálybeli 
v én em berek, ha az arany időt akarák leírni, a’ 
Trieri választó fejedelemség azon korát említék, 
midőn egy kanta bort 5 fillérért ihattak, holott 
most 4 fillérért is kapnak, pedig nem termesztő
tő l, hanem korcsmárostól, mi hallatlan dolog; 
mert 4800— I830ig a’ legsilányabb bornak is kan
táját 30 fillérrel kellett fizetni. Ez inkább vas mint 
arany kor a’ termesztőkre nézve, a’ bor olcsósá
ga pedig az alsó néposztályoknak igen károg.

Kiadja K u l ts á r  A. —  Szerkezteti G a lv á c sy . Zöldkertutcza 4 9 S  sz.
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i ,  Urak' útezája 612 szám alatt. ^
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T r a t t n e r  és K á r o l y i  Könyvnjomtató- Intézetében Pesten
m egjelent:

M a g y a r

t ö r v é n y k e z é s i  S z ó t á r .
Ara borítékba fűzve 30 kr. pengő pénz.

Szeretett Hazánk két utóbbi Törvényhozásai, honi nyelvünk, és ezzel szoros elválhatat- 
lan kapcsolatban létező Nemzetiségünk előmozdítására, a1 Magyar hang használatát a’ Fő Méltó
ságú Magyar királyi Kúriára i s ,  elsőbb ugyan a’ feljebbvitt, azután pedig a’ lefolyó Perekre 
nézve is behozván: a  ’ F ó  M é l t ó s á g ú  k i r á l y i  E a r i a : nehogy ezen nevezetes válto
zással, az eddig meg nem határozott Magyar Törvénykezési kifejezésekből az igazság kiszolgál
tatására habozás, bizonytalanság, határozatlanság, és így a’ Törvénykezésnél, mindeneknél leg
ártalmasabb homályosság háromoijon : szükségesnek látta a* M a g y a r  F ö r v é n y U e z é s i  
m e s t e r s z a k a i k  rendes meghatározását. Mivel pedig ezen fáradságos , a’ közjóra azonban 
annyi boldogságot árasztó munka csak úgy érheti kívánva óhajtott sikerének valódi foganatját, 
ha közhírül tétetvén, mind az Alsóbb Birák, mind az Ügyviselők, Perlő Felek, és minden egy- 
gyes Honfiak a’ legfőbb Törvényszékek által használandó mesterszavak megbatározott értelmü
ket, egybefoglalva, minden további fáradság nélkül könnyen fellelhetik; a’ fenn tisztelt Fő Tör
vényszék dicséretes hazafiúi törekedését , egyszersmind azzal is tetézte: hogy ebbeli Munkálatja 
kinyomtatását kegyesen megengedni méltóztatott.

Midőn tehát ezen minden valódi Hazafi forró keblében, imádott Fejedelmünk, íiazánk 
A ttyai, és rendes Fő-Biráink iránt méltó tiszteletet és öröklő hálaadó érzést gerjesztő Munkát 
a’ Magyar Közönség eleibe bncsájtani szerencsénk vagyon: egyszersmind el nem hallgathatjuk 
forró óhajtásunk* kijelentését: hogy anya nyelvünknek ezen új diadalma szeretett Hazánk czél- 
zott boldogságára napról napra inkább inkább kifejlő virágain mentői érettebb gyümölcsöket 
hozzon. (1)

Hecken ast Gusztáv
pesti könyvkereskedőnél (váczi utcza 39. szám)

épen most jelent meg és találtatik :

A’ tölíélletes
d o h á n y  t e r m e s z t é s n e k

hosszas tapasztaláson épült
r ö v i d  l e í r á s a »

némelly hasznos útmutatásokkal, 
i r t a

t. Bátkai és Lövői 
B  á t  k y  K á r o l y  

alsó Dabason.
8rét Pest. 1837 fűzve 40 kr. peng.

Második f  élesztendő. 1837.
(3)
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Papiros iránti figyelmeztetés. Alulírtak ajánlják  »*• 
jonnan ellátott raktárukat mindenféle nagyságú ig a zi hollandi és 
angol ra jzoló , regal és velin papirosokkal, úgy szinte pfantzi papi
rossal általrajzolásra mérnökök szám ára; valamint mindennemű 
rajzoló plajbásszal, igen finom eh. tussal (C legillendőbb árrokon. 

Pesten , sept. 1837. '
ISlann én Mmm 9

a’ kis híd útezában »a’ papiros malom“ czímnél.
r  - - -  -  - -------------------------------------- ‘ - - -

&  F i g y e l t e t é s .  Elkésvén előfizetési jelentésünkkel , értesítjük a’ nagyérdemű közön
séget, hogy most az egyszer évnegyedre is elfogadjuk az előfizetést, f. e. October’ elejétől kezdve 
december’ utoljáig, helyben 2 forinttal, postán 2 forint 24 kr. pengő pénzben; azoknak pedig, kik 
félévre előfizetnek , még elejétől kezdve szolgálhatunk nehány példánnyal. A’ Hírnök szerkesztősébe.

(1) Uj vásárok. ÍVIéltóztatotí ő felsé
ge folyó észt. februárius lső napján költ ’s ün
nepélyesen kiadott kiváltság! (privilegialis) le
vele által nemes Zaránd megyében kebelezett, 
’s a’ mltgos Bethleni gr. Bethlen család által hi- 
rafó n. Halmágy helységét, a’ mezővárosok so
rába felemelve, 4. jelesen: virágvasárnapja  
után  való n a p , P éter  és P ál, K isasszony  és 
íSzent Borbála  napjain tartandó országos vásár
ral megajándékozni, — olly kijelentéssel: hogy 
ha az említett vásárnapok ünnep napokra esné
nek , azok a’ következendő napokra tétessenek 
által. — (3)

(I )  Hirdetmény. Ts nemes Nyitra 
vármegyei É rsek-újvári mezővárosban, közel 
a’ nagy templomhoz, és piaczhoz egy nagy szeg
let ház, 4 szobából, 2 kamarából, 1 konyhából, 
2 istállóból, egy nagy közel 500 akó bort fel
fogó igen jó pinczéből, és egy födött kapu al
jából álló eladásra kitétetik. — Van udvarában 
egy egészlen ujjon épített kút is , fundusa pedig 
sok szép fiatal fákkal béültetve; melíy ház bol
tok nyitására, és akár ininemü kereskedésre is 
használható. — Azonnali kész pénz’, szabott ára 
1200 pengő frtok letétele után szabad kézből át
adható
i i  Utasítást e ’ végett az em lített város birája, 
v a g y  ezen újság szerkesztő hivatala adand. (3 )  1

(1) Hirdetmény, a ’ nag} m éltóságú
m agyar k irályi udvari K amara’ rendeléséből 
ezennel közhírré tétteik , hogy szabad kir. N agy- 
B ánya bánya városa’ e’ k övetk ező  h aszonvéte
le i, úgym int: a’ fek ete sas és arany szarvas czi- 
mü v en d égfogad ók , nem különben az úgy n eve

zett kurta korcsmához való pálinka- ’s rosolis 
árulás, úgy Felső Fernezely, Felső Alsó Újfa
lu, Lénárdfalu és Lapos Banya helységek akár 
együtt, akár egyenként véve minden azokhoz 
tartozó kir. haszonvételekkel ’s jövedelmekkel 
e’ folyó észt October 2kán a’ városházánál tar
tandó kótyavetye utján hat egymásután követke
ző esztendőre bérbe ki fognak adatni. Kiknek 
tehát a’ kibérléshez kedvök lenne, a’ fennirt nap
ra és hely re , hol a’ haszonbéri előleges feltéte
leket előre is lehet lá tn i, szükséges bánatpénz
zel felkészülve meghivattafnak. Költ Budán, 
September l lk é n  1837. ( 3 )

(1) Hirdetmény, a ’ nagyméitóságu
kir. magyar udvari Kincstár’ rendeléséből köz
hírül adatik : hogy szabad kir. Zombor városá
hoz tartozó 90 hold és 11 8-?. □  ölből álló köz
legelő, mellyből 57 hold 1943*1 □  Öl Ratsova 
nevű pusztán napkeletre, 32 hold 1I74 |  £1 öl 
pedig az úgy nevezett Nenadity és Karankoria 
pusztán nyugotra fekszik, — e’ folyó I837dik 
esztendő October lsó napjától kezdve három egy
másután következő esztendőre bérbe fog adatni. 
A’ nyilvános árverés folyó észt October 2dik 
napjan a’ városházában a’ szokott reggeli óraban 
fog tartatni, hol is a’ feltételek láthatók. A' bér
leni kívánók tehát szükséges bánatpénzzel felké
szülve a’ nevezett árveréshez ezennel meghivat
nak. Költ Budán, September 12kén 1837. (3)

(2) Haszonbérlési-hirdetinény.
F cséden , Hatvan m ellett, F á y  Ig n á c  znak 
birtok-része, melíy szántóföldben, rétben , szel
lőben, kenderföldben, erdőn és legelőn k iv id , 
mintegy 152 holdat teszen; három félhelyes
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jobbággyal, tizenegy zsellérrel, és regale bene- M aróti uradalom , a’ mellyhez Aranyos-Marót
fieiumokkal együtt, hat esztendei haszonbérbe mezőváros, t íiz é r , Kelecsény, Csarád, Szent-
kiadandó. E ' végett az árverés e’ folyó észtén- M ártott, Hecte , N agy-Kozm ái, K is-Kozm ái9 
dei September hónap 2 ld ik  napján fog, hely- inVelsics helységek és Olihó puszta, tartozók,
ben Ecséden tartatni. (3)

(3) Birka eladás. Tekintetes nemes 
Heves varmegyében hely heztetett, Tisza-Bura 
helységében vagyon tettes ns Sarközy Gedeonná 
asszonyságnál Ötszáz darab b irka, részint fejős, 
részint bárány, részint ürü nyáj eladó. A1 ven
ni szándékozók magokat jelenthetik a1 fenneve
zett helyen. (3)

(2) Uradalom haszonbérbe adása.
Tettes ns Bars vmegyében kebelezett Aranyos-

egészen vagy két darabban 1837dik esztendei 
October Okán reggeli 9 órakor Aranyos-Marót 
mezővárosban lévő uraság kastélyjában tartandó 
árverés útján a’ legtöbbet Ígérőnek i83Sdik esz
tendei januarius Iső napjától kezdve 6 , vagy 
több egymásutáni évre haszonbérbe fogadatni. 
Az uradalom öszveirását és az árverési feltétele
ket, a’ fennkitett Aranyos-Maróti mezőváros 
tiraság kastélyjában lévő házi gondviselőnél át
nézhetni. —  A’ bérleni szándékozók; 5200 fo
rintnyi bánatpénzzel ellátva a' kitűzött határ
napra és helyre ezennel meghivatnak (3 )

Folyó évi October’ 21-dikén
megmásolhatatlanul végre fog hajtatni

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

m in d e n  n y e r e s é g  k é s s  p é n z k é n  á lla  m l,
m inden n yerések et k ivéve  a’ közön séges sorsokkal.

Az első főnyertes kapja a’ 847 szám alatti pompás házat,
mellyért vakságul ajánltalik 200,000 for. v. ez.;

a’ második főnyertes a’ 849 szám alatti szép házat, 
vagy váliságul 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,

tcszen a’ kész pénzbeli váltság - summával együtt
5 0 7 ,5 0 0  for. v. ez. vagy 2 0 3 ,0 0 0  for. pengő pénzben.

A' vereg ingyen-nyerő sorsok, valamint a’ sárga jutalom-sorsok 
külön oyerendnek, kizárva minden közönséges sorsokkali nyerteseket,

1 6 3 , 0 ® ®  forintot v. ez.
Í . »

A' következőkből kitetszik, hogy az eladó sorsok1 száma Ö9zvesen csak 132,000 da
rabot tesz.

Hogy azon 507,500 forintnyi nyereségek, mellyek e1 lotteriában foglaltatnak, mind
nyáján kész pénzben állanak, ’s abban semmi névszerinti becsű sorsok nem kináhatnak.

Hogy 40 eladó sorsok’ vételénél, 8 veres ingyen-nyerő- és egy sárga jutalom-soriot 
kap az ember, meliy utóbbinak legalább 2  darab aranyat kell nyernie.
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Hogy ezen sárga jutalom-sorsok, valamint a’ veres ingyen-nyerő sorsok i s ,  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; 'a hogy az e’ szerint 500 sorsával még 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszik.

Egy sorsnak árra 12'/« for. v. ez.
Coith Dl. Jta és társ.

Singerstrasse 894 sz. saját hazában.

Sorsokat vehetni PCSÍBíl Licdcillällll J. S* Ffldflk nagykereskedő' irószo- 
bájában és Liedemaiiii B. Ferencz ró fős kereskedésében, ,,a’ szép magyarnéhoz.“

(3) Könyv-jelentés. új-Vönyv.
Szlavóniáról, mint M agyarországnak alkat- 
mányos részérói értekezik Podhradczky József, 
a3 nagym. m. k. udv. Kincstár számvevő-hivata
lának tisz te , t. ns Trencsin vármegyének tábla-- 
b irája ,’sa’ m.t.társaságnak levelező taga. Budán 
nyomtattatott Gyurián és Bagó’ betűivel 1837.— 
Ezen igen érdekes,’s történettudományi belátás
sal készült munka megszerezhető Pesten minden 
könyvárosnál. Ara 40 kr. p p. (3)

(3 ) 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 Ieszálitandó kotyavetye a’ 
kőmives 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 percentumi 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
den i, hivatalosak.

Az épitő planumokat és költségek számo
lást , úgy mind a’ bérleti feltételeket az érintett 
sóhivatalnál megtudhatni. Budán, aug v6, 1837.

(3) Királyi haszonvételek bérlése.
A’ méltóságos Keseleökői Majthényi nemzetség 
részéről ezennel közhírül té te tik , hogy f. észt. 
oct. iső napján Vörösváron tartandó árverés útján 
a’ következendő királyi haszonvételek fognak 
az I838dik eszt apr. 24től szám ítva, 3 eszten
dőre haszonbérbe bocsájtatni:

1- szőr A’ Vörösvári bolt az ahoz tartozó 
lakással.

2- szór Az ugyan ottani mészárszék lakással 
és a’ hozzá tartozó 9 hold szántófölddel.

3- szor A’ szükséges épületekkel ellátott úgy 
nevezett zsidóvendéglő.

4- szer A’ Budai országútban fekvő úgy ne
vezett szarvas vendégfogadó, hozzá tar
tozó szántóföldekkel.

5- ször Sohnár helységben való bormérési 
jus.

A’ bérleni szándékozók tehát elégséges va- 
gyonaikról szólló hites bizonyságaikkal és szük
séges bánatpénzzel ellátva a’ fennirt napon és 
helyen megjelenni ezennel hivatalosak (3)

D unavizállás: sept. 14kén: 1(V 2" 9y" — lükén: 9* 
9“ 9'" — I6kán: 8' 10" 9"'

G a b on aár  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 érője vá ltó  g a ra sb a n .
A u g .  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 ö le s 1 S e p t .  1837. | b ú z a k é t s z e . | ro z s | á rp a | z a b jk u k u r .J  k ö le s
S í é n  U n g h v á r  j 90-87 8 2 -7 9  | 6 4 -6 0 | 4 0 -37 3 8 -3 6 8 8 -8 4 i — 2 án  B a ja | 6 0 -4 7 | 3 7 -3 0 | 36 | 20 I «2 | 54 | 30
tt.5én A r a d  | 72 | 48  | 41 I 20 23 1 68 1 ~ á n  P é c s | 7 0 -60 | 55-50 | 4 0 -3 5 | 30 | 22 | 60  | -
2-5án P é c s 7 0 -6 0 55-50  | 4 0 -35 | 30 í 25 | 50 1 - 2 á n  F e j é r v á r | 70 -62 | 55-50 | 4S -13 ( 2 5 -2 3 | 2<--t8 ' -  1 ~
S íiá n  B a ja  | 5 * -44 4 0 -3 4 34 1 20 1* 1 54 1 — 2 á n  K o m á ro m |  6 5 -58 ! 5 6 -3 4 í 3 1 -2 8 3 0 -2 8 ( 2 5 -2 0 1 -  J -
2 9 é n  D e b r e c z e n  | 6 0 -5 0 1 5 0 -4 0 3 0 -2 6 1 25 | 24-21 1 - | 40 -35 J e n  D e b r e c z e n | 5 5 -5 0 | 4 0 -3 3  | 27 -25 2 5 -2 3 | 2 0 -18 | — 14 0 -3 0
S í é n  M o so n y  | 100-52 | 4 6 -4 0  | 4 4 -4 0 | 3 5 -31 | 29-72 | 6 2 -5 0 1 - i7én  M o s o n y | 108-66 4 6 -4 0 | 4 4 -4 0 3 6 -3 1 | 3 4 -28 | 6 3 -5 0  | —
3 1 é n N . B e c s k e re k  | 5 0 -3 0 3 0 - r í  | — | 1 8 -1 5 1 »« |  40 | 20 ;9én  S z e g e d | 5 0 -45 35 30 25 | 22 I 60  | 40
S í é n  U n g h v á r  | 8 5 -82 7 8 -7 4 6 0 -5 6  | 40 -37 < 0-36  | 8 6 -8 2  t  — i9én K o m á ro m | 6 1 -5 3 52-45 3 « -2 9  1 3 3 -2 8 j 2 4 -2 0 i —  | —
S e p t .  l é n  A r a d  | 56 4? 40 1 18 22 60 1 - 9 é n  F e jé * v á r | 7 5 -6 0  | £ 6 -40 3 6 -3 1  j 2 4 -1 2 | 18-15 1 — 148-4Är
l é n  U j - B e c s e  | 50 -40 3 0 -2 5  j — | 2 5 -2 0  | 20 - 1 ~ iP e s t s e p t .  l$ é n 7 0 -6 3  | 53

7co 2 9 -2 6 1 2 1 -1 8 -  1 -
2 á n  S z e g e d 45 | SS | — l  25 | 2 3 -2 2 60 40 1
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2 1 . szám. F e s t e n  szerdán Szent Mifoáiyfió' 2 0 k á n  1837.
Magyarország és Erdély (kinevezések ; a’ ni. t társaság’ munkálódásai 1836/7ben ; vukovári szerencsétlenség; Ausztria (Maria Annii' 
gőzhajó; ’sat ) Nagyhritannia (mértékletességi egyesület.) Francziaország (egy idegen Straszburghan; ’sat.) Portugallia (lissaboni leve
lek ; telegraft üzenetek; ’sat.) Amerika. Oláhország. Németország. Olaszország. Spanyolország (Seoane és a’ garde-tisztek ; madridi

levelek; hadi tudósítások; ’saf.) Kereskedési hírek.

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

Ö cs. ’s apóst. k. Felsége méitóztatott barátsá
ga ’s nagyrabecsülése’ jeléül Vilmos hollandi király 
Ő Felségét a’ m. k. Sz. István-rend nagy keresztjé
vel megajándékozni.

Ő cs. kir. Felsége aug. 26d. legfensőbb határo
zatában eddig a’ cs* kir. kozöns. udv. Kamaránál 
számfeletti titoknok Szőgyényi János urat ugyan
ott valóságos fizetéses titoknokká nevezni kegyel
mesen méitóztatott.

() cs. k. Felsége mart. 18d. legfensőbb határo
zatában szabad kir. Szabadka város’ főbíráját Mu- 
kics Simon urat lánczon függő polg. nagy arany 
érdempénzzel; Szeged városi lakos Ocrdögh Fe- 
rencz urat pedig polg. kis arany-érdempénzzel meg
ajándékozni kegyelmesen méitóztatott.

Dr. Schedel Ferencz akad. titoknok úrnak a’
m. tud. társaság’ 1836 nov. 21 dikétol 1837 sept. 
9dikéig folyt munkálóriásairól, a’ társaság’ sept. 
lOd. köz ülésében felolvasott hivatalos előadása, 
egész terjedelmében itt következik:

Miképert igyekezett zsenge intézetünk a’ most 
befejezett hetedik academiai évben az alaprajz ál
tal neki kitűzött úton haladni, a’ következőkben 
férjé ztjük-elő röviden a’ hazafi közönségnek.

Előbbi jelentéseinkben érdekeitetett, miké- 
pen a’ társaság mind saját tagjai’ szorgalma, mind 
egyébb buzgó hazafiak’ önkén) tes hozzá-járulta ál
tal immár tetemes anyagokat gyűjtött nagyszótá
rához. Névszer int a’ n)elv’ elavúlt, vagy csak a* 
két haza’ némelíy vidékein kelendő szav ak és szó
lások, továbbá a’ külön mesterségekben divatozó, 
úgy a’ tudományok ’s művészetekben minden ko- 
rokbeli óink által javaslatba hozott kifejezésekre 
terjedett-ki a* figyelem. E ’ készületek folytatva lő
nek ez évben, név szerint Szász Károly r. t. az er
délyi törvényes nyelvben előforduló műszav ak’ so
rát küldte-be a* már szerkesztő kéz alatt lévő tör- 
vénytudományi műszótárba; Gombos Imre tiszt, 
tag a’ marmarosi sóaknászat körül divatozó ma
gyar műnyelvet jegyeztette-Össze; Beke Kristófa’ 
már megjelent philosophiai műszótárhoz ada bő pót
lékokat; dr. Flór Ferencz orvosi műszavait’ jegyr- 

Másodih FeJeszlendó,

zékét.—  A’ tájszótárhoz , mellynek átnézése a’ kis 
gyűlésekben napirenden van ’s nyomtatása már több 
idő előtt megindult, folyton gyűltek újabb és újabb 
anyagok, névszerint Acsády Sándor, Beke Kris
tó f , Csacskó Im re, Matics Imre és Ordódy Ti va
dőr társaságon-kívüli hazafiaktól. A’ régi szavak’ 
gyűjteményét Bartal János nevelte;

F o ly t, szinte a’ nagyszótár’ előkészületei’ szá* 
m ára, a’ magyar ’s m ás, azzal érintkezésbe jö tt 
nyelvekben^ előforduló rokon-hangu ’s értelmű sza
vak’ kiszemelése is ; különösen Hoblik Márton 1. t. 
a’ magyar és szerb ’s hon á t , — Nagy János 1. t. 
a’ magyar ’s a’ nevezetesb sémita nyelvek’ közös 
szavainak fejezék-be bő ’s nagy goíiddal készült 
gyűjteményeit; mellyekhez niég Bárány Ágoston
1. t. magyar-török rokon szav ai’ jegyzéke járult.

Élénken folyt a’ nyelv’ philosophiai stúdiumá
ra múlhatatlan források7, — értjük a’ regi in. nyelv
emlékek’ — másoltatása is, Dobrentei Gábor e’ 
tárg) ban megbízott r. tag’ felügy elése alatt. Vétet
tek ezek névszerint Szepes és Szabolcs vmegyék’, 
Kassa, NSzömbat és Pozsony városok’, a’ Sztáray, 
Káliay , Mérey és Galantai- Nagy nemzetségek’; a’ 
káról) fejérv ári káptalan’ lei éltáraiból ’s a’ pozso
nyi Ferencziek’ könyvtárából; ’s noha a’ XVId. 
századnál nem régibbek, de a’lexicographiai szem
ponton kív id még a’ nyelv’ történetére nézve sok 
érdekest foglalnak magokban. Mi e’ nyelvemlékek’

| sajtó alatt lévő gyűjteményét illeti: annak első kö- 
! te te , melly a’ két halotti megszólítást ’s az úgyne- 
í vezett bécsi codexet foglalja magában , csak egypáí* 
ív híja lévén már most, még ez évben fog megje
lenni ; a’ második Kinizsi Pálné’ imádságos köny
vét ’s vegyes tartalmú régi leveleket, úgy a’ har
madik is : a’ müncheni 14G6ki codexet (négy evan
gélista) ’s szinte vegyes leveleket magokban fogla
lók, hasonlókép sajtó alatt vannak, ’s nyomtatá
suk részint már jó előre is halad t.-------Ennyit a’
nyelvet illetőleg.

Igyekeztek a’ tagok tudományos értekezések 
által is a’ literatura’ terjesztéséhez járulni. Hetényi 
János 1. t. a’ magyar philosophia’ történetírását 
rajzolta; Szilasy János r. t. a’ philosophia’ jelen ál
lapotáról értekezett hazánkban ; Nyiry István- r.-
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t. az 1835diki külf. philosophiai literaturáról; Hor
váth Cyrill r. t. a’ philosophiai rendszerek’ méltatá
sáról; Warga János I. t. a’ nevelés’ elveiről; Kál- 
lay r. t. a’ tudományos egyesületek’ ’s alapítvá
nyok’ hasznairól; ismét Kállay a’ törvények és szo
kások’ hasonlatosságait nyomozgatta a’ históriából; 
Luczenbacher János r. t. a’ verebi sírkövekről; Já- 
szay Pál 1. t. az 1625diki gyarmati békekötésről 
í r t ; Czuczor Gergely r. t. Zrednai Vitéz János’ éle
tét festette, tekintettel a’ Hunyadiak’ korára; Szlc- 
meiücs Pál r. t. a’ leányi negyedről hazai törvénye
ink szerint; Balásházy János r. t. a’ viz-szabályo- 
zásról értekezett földmivelési tekintetben; Nyiry 
István r. t. az angol műipar’ philosophiáját adta. 
Mindezek — kettőt kivevőn, melly már meg jelent 
— részint az Évkönyvek’ IV d ., részint a’ Tudo
mánytár’ folyó köteteiben fognak az olvasó közön
ség elébe terjesztetni.

I tt kellene már most a’ múlt évben is érdekelt 
közhasznú tudományos kézi-könyvek’ gyűjtemé
nye’ ügyéről számot adnunk, ha a’ pénztár’ álla- 
potja o’ részben a’ terv’ részletes kidolgozásánál 
tovább engedi vala haladni a’ társaságot.

A’ melly munkák’ nyomatása; a’ pénzerőhöz 
képest, eszközöltethetett, a’ következők:

1) Tudománytár, X—XIV. kötet; már most két szerkesztő, 
JLoczenbacher és Balogh r. tagok alatt , a’ literatúrai résznek mind 
nagyobb és nagyobb terjeszkedésével.

2) Romai classicii3ok , magyar fordításokban. Első kötet: 
Sallustius, Kazinczytól. Második : Ciceróból beszédek , levelek és 
Scipio’ álma, Kazinczytól.

3) Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis: a’ legszüksé
gesebb tudományok’ öszvesége , Edvi Illés Páltól. Első rendű Mar- 
czibányi Lajos jutalommal koszorúzott pályamunka.

4 ) Az elemi nevelés’ alapvonaljai Warga Jánostól. Másod 
rendű Marczibányi Lajos jutalommal koszorüzott pálya-munka.

5) Fali abc és olvasó táblák , ugyanattól.
G) Chelius’ Sebészsége, fordítva Bugát Pál által. Első es 

második kötet.
7) Fabini’ tanítmánya a’ Szembetegségekről, ford. Dr. Vaj-

nócz János által.
8. .  9) Eredeti játékszín. Vd. kötet, Zsarnok apa, dráma 5 

íelv. Jakab Istvántól. Vld. kötet. Ekebontó Borbála , szom. ját. 5 
felv. Tóth Lőrincztől.

10) Külf. játékszín. X llld. köt. Messinai hölgy, Schiller’
tragödiája, fordít. Szenvey.

Ezeken kívül sajtó a la tt, az említett nyelvem
lékeken ’s a’ tudománytár’ folyó kötetein kívül, az 
Évkönyvek’ Ilid., a’ Természettudományi pálya
munkák’ I. kötete, a’ Vérnász’ 2d. kiadása, mel- 
lyek okvetlenül még ez évben jelennek-meg; to
vábbá a’ Tájszótár, a’ nyelvtudományi pályamun
kák’ I íd . , Kazinczy’ ered. munkái’ Űd. kö te te , ’s 
Blair Hugo’ aesthelicai és rhetorical leczkéi Kis 
Jánostól.

Említendő m ég, miképen a’ tagok nyomta
tásra beküldött kéziratok’ vizsgálatával is elvoltak 
foglalva. A’ tavairól fenmaradtakhoz 25 pályamun
kán kívül újólag 29 já ru lt, névszerint nyelvtudo

mányi 1 , szépliteraturai 12, philosophiai ’s neve
lési 3 , históriai 2 ,  mathematical ’s hadtudományi 
6 , statustudományi 1 , természettud. és orvosi £; 
’s így az idén a’ tudományosok már több mint fi
iét tevék a’ beküldőiteknek, midőn a’ múlt évbei 
csak egy harmadát. Közűlök visszament 19, elfo
gadtatott tudományos tárgyú munka 4 ; u. m. A 
felsőbb egyenletek egy ismeretlennel, D. Vállas 
Antaltól; Köteles Sámuel elhunyt r. tag’ anthropo- 
logiája; Cuvier’ állatországának 2d. osztálya, for
dítva Vajda Pétertől; ’s Chelius’ Sebészsége’ 3d. 
kötete D. Smalkovics Antaltól; — továbbá a’ clas- 
sica literaturához tartozólag egy , t. i. Euripides’ 
Iphigeniája görögből Guzmics Izidor r. t. által for
dítva , — ’s már most két ide tartozó mű lévén 
elfogadva, azokkal a’ görög classicusok’ gyűjtemé
nye fog megindítatni, végre a’ külf. Játékszín czí- 
mü gyűjtemény’ számára hat darab , u. m. A’ le
velezők; szív és ész, két vígj. Steigentcscbtől, 
Külkey által fordítva; A’ kénytelen házasság, vígj. 
Moliére után francziából, Kazinczy; Rágalom’ is
kolája, vígj. Sheridan után angolból Tóth Lőrinez; 
Shakespeare’ Romeo és Júliája angolból Náray An
tal által; ’s A’ hazugság, Federici’ vígjátéka , olasz
ból Galvácsytól.

Különösen kikötötte az Alaprajz, hogy a’ tár
saságnak gondja legyen a’ jó színdarabok’ számá
nak gyarapítására. E ’ végre tűzött-ki egy évenként, 
váltva a’ legjobb komoly, majd a’ legjobb víg szín
műnek adandó 100 arany jutalmat; e’ czélra adja- 
ld az „Eredeti és Külf. Játékszín“ czímü két gyűj
tem ényt, mellyekből eddig összesen 19 kötet je- 
Ient-meg; e’ végre nevezett 1833ban egy külön já 
tékszíni küldöttséget, melly folyvást fennáll, ’s 
kötelessége a’ színen megforduló darabok’ kiigazí
tása , ’s azoknak jó- ízlésű és színi hatással biró ered. 
és ford, darabokkal szaporítása. E ’ küldöttség négy 
év alatt 982 ezüst ft. költséggel, a’ pest vmegyei 
szinésztársaság’ könyvtárából 70 színdarabot igazí- 
tatott-ki, újat 55öt szerzett, mellyek közt 7 ere
deti , 48 fordít vány, többnyire a’ franczia ’s német 
repertórium’ legjobb’ darabjai. Minthogy pedig Pest 
vmegye’ hazafiúi áldozataiból végre a’ haza’ kebe
lében egy díszes színház létesült, az igazgatóság a’ 
most következő évre négyszáz pengő ftot adott a’ 
küldöttség’ rendelkezése alá, e’ czélnak minél élén
kebben megfelelhetés végett.

Tudományos utazásokra ez évben költséget a’ 
társaság nem fordíthatott Hanem sietni fog Gegő 
Elek lev. társának a’ múlt év’ őszén Moldvában ai  
ottani magyar telepek’ mibenléte’ kitanulása végett 
tett utazásáról szóló bő előadását sajtó alá adn i, 
mell} bői e’ mai ülésünkben nehány töredék lesz a1 
ház íi közönség elébe terjesztve.
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A’ Szamosiíjvári nyugalmazott várnagy báró 

J o s in c z i  József úr azon kir. város tanácsától 's 
választott közönségétől következő , aug. 9kén költ 
levelével vette érzékeny búcsúját: „Szinte 27. esz
tendeje hogy ezen várat kormányoztam, ennyi 
évek mentenek által itt létem alatt az örökké va
lóságba; soha sem fogom megbánni itten való lé
temet , mivel szerencsém volt ezen érdemes közön
ségnek nemes vonásait megesmcrni; megtapogatván 
szivemet, minden hizelkedést félre téve kénytelen 
vagyok azt megvallani, hogy mind a’ t. n. tanácsnak , 
mind a’ választott közönségnek sőt az egész becses 
publicumnak is, hozzám bébizonyítani nem sajnállott 
szívességét bőven tapasztaltam; ebből a’ valódi ér
zésből kiindulva nem lehetek ollyan háládatlan, 
hogy a’ t. n. tanácstól, választott közönségtől, és 
ezzel össze kapcsolt egész publicumtól, végbúcsu- 
mat ne vegyem. Nekem már ütött az óra, hiva
talom helyéről leendő eltávozásomat parancsolja hó
nap , elhagyom ezen v áro st, el ennek határát, 
messze földre leszen elválásom, előre úgy érzem, 
mintha soha többé szerencsém nem lenne ezen vá
rosnak érdemes lakosait személyesen üdvezleni; 
érzékenyül esik nekem az elválás; engedje meg 
nekem a’ t. n. tanács, és választott közönség, 
hogy végbúcsúmat vehessem; legyen nekem sza
bad mind azon jókat kívánni, a’ mit szívem igazán 
tolmácsol.“  Erd. II.

Vukovárnál Slavoniában aug. Ild ikén  szomo
rú esemény adta-elő magát. Irwitsch Ferencz nap
számos két suhancz fiával estve csónakban a’ Du
nán Palánkára gabonát vinni szándékozván, egy 
felfelé utazó gőzhajóval találkozott, mellyet sötét
ben , hihetőleg el is szunnyadva, közölök egyik 
sem vett-észre. Mint látszik, a’ gőzhajó’ erőmív- 
kereke megkapván a’ csónakot, egy pillanat alatt 
szétzúzta azt. Agram. Zeit.

Ház. Tud. 22, sz. 1ső I. 1 szelet, 33. sor, „Anyát
lan^ helyett olr, „atyátlan.“

A U S Z T R I A .
Eécs, September’ 13. September 11 én O Fel

sége a’ császár a’ császári lakba jő v e , ’s délelőtt 
fogadta az országgy ülésre összegyűlt alsó ausztriai 
rendek’ küldöttségét. Gróf Go e z , az országgyű
lési marschall, herczeg K o llo re d o  főudvarmes- 
ter’ kezéből fogadta az évenkénti kivánatokat 
(Postulate) ’s a’ rendek jobbágyi Iegmélyeb tiszteletü
ket jelentették-ki. Az audienczia’ végeztével a’ ren
dek ünnepélyes vonalban mentek az ország-palotá
ba , 0  Felségepedig Schönbrunnba visszakocsizott.

A’ Lincz és Regensburg közötti közlekedésre 
rendelt „Maria Anna“ gőzhajó 9kén estve Pestről 
ide érkezett; innen Mauthausen ’s Lincz felé első 
útját teendő. Úgy látszik azonban, hogy m ostani1

próbautja u tán , hasonlólag Bécs és Pest közötti uta
zásra fog használtatni, mivel a’ felvidéki Dunára 
nézve nehéznek ’s nagynak találtaték. Bizonyos, 
hogy ezen czélra Pesten egy kisebb gőzhajó’ építé
séről gondolkodnak. — Folyó h. ü k é n  herczeg 
M e tte rn ic h  ő magassága az említett gőzhajót 
megnézegette, ’s tegnag ő Felségük a’ császár és csá
szárné is hasonlókép annak megtekintése végett a’ 
városba jövének. Minden lobogói kitűzve valának 
és tömérdek nép borította-el a’ Duna partját. Ma 
indult Linczbe. — Gróf Sclmllenburg hannoverai 
kir. minister 0  Felségénél holnapután nyerend be
jelentési audiencziát.

Berchtesgadeni tudósítások jelentik , hogy a’ 
felséges uraságok egy szemlátomásti halálos veszély 
től szerencsésen megmenekedtek. Ugyanis f. h. 3- 
kán ő felségük a’ király" ’s királyné ő Felségével az 
ausztriai özvegy császárnéval egy sétautat te ttek, 
’s Ramsantól nem messze a’ hídon egy erdei pa
taktól a’ lovak megijedtek ’s már a’ karfákat el is 
tö rték , midőn a’ kocsin szolgálattevő huszár ma
gát hirtelen feltalálván, az istrángokat elvagdalta 
’s ez által a’ veszedelmet még idejében elhárította. 
Ezen tudósítást mint hiteles forrásból credettet kö
zöljük. Minél retteneteseb]) a’ megtörténhetett sze
rencsétlenség, annál nagyobb hála legyen az isteni 
gondviselésnek, hogy ezt ő felségük kikerülték. II.

N A G Y BR ITA N N IA . v
Windsor-vár a’ belga felségek jelenléte óta 

igen élénk, de Ő felségok sept. lOkén már vissza
készülnek Belgiumba, ’s a' királyné, mint a* M. 
Chronicle em líti, Brüsselből St. Cloudba menend 
tests érének, Maria hgasszonynak, Sándor wür- 
tembergi hggel, a’ würtembergi király rokonával 
leendő összekelésére. Louisa királynét egy kilovag
láskor égzengéstől megrettent lova elragadta, de 
a’ kísérőktől szerencsésen megfogatott. Victoria ki
rályné az elhuii}! király 3 ! segédjét mind meg
hagyta hivatalában.

A’ Kentish Chronicle beszéli, hogy nem rég 
a’ londoni „Tea-total“ (az az csak theát ivó) mér
tékletesség! egyesület Mercury hajón sétahajózást 
tőn Scheerneszig és vissza. A’ tagok többny ire min
dig imádkoztak és énekeltek , de éhségüket sem 
feledék jó lakomával lecsilapítani. A’ thea reggeli
hez még vajas kenyér járult és kávé, miből temér
dek mennyiséget fogyasztottak-el. Az egyesület 
gy arapodásáéit lelkesedve itták a tiszta vizet. A’ 
hajó népet is igyekeztek megtéríteni; de a kapi
tány azt nyilatkoztató, hogy' ő szomjúságon felül 
sohase iszik, de a’ vizet gin nélkül nem szenved
heti gyomra. Most a főkormány oshoz fordultak, 
ki mértékletcsségi cmlékpénzében büszkélkedve

)(
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Jilt a’ kormány mellett, miárt a’ tea-totalisták őt 
háromszoros hurrahval köszönték, ’s kérték egy 
korsó viz elfogadására és a’ mértékletességi nyilat
kozás aláírására; de a’ kormányos csak olly feltétel
lel ajánlkozók, ha a’ viz brandyval leszen vegyít
v e ; a’ térítők tehát odahagyák őt is, mint jobbít- 
hatlant. A’ többiekkel sem mehettek semmire; csu
pán egy nyilatkozók késznek az aláírásra, de úgy 
ha hetenként kétszer szabad lesz grogot innia, az 
őt napi viz-ivásért pedig fizettetik. A’ dámák szo
bájában két dáma egy pohár gint hörpentett-fel lop
v a , más kettő pedig az éléskamarába zárkózott 
egy palaczk erős sörrel. Ezeket kivéve semmi ré
szegítő ital nem kelt-el; de a’ víz, thea és kávé 
bámulatosan fogyott.

Stockmar bárónak a’ királyné magános titok- 
nokává neveztetését tagadja a’ M. Chronicle. — Sur- 
villiers gr- (Bonaparte József) állandó lakásául Bret- 
tenharm - parkot (Suffolkshireben) választotta, ’s 
fejedelmileg készítette-el. — A’ franczia lapok czik- 
kelyét, Hannovera királyának Victoria királyné 
ellen a’ britt korona gyémántjai miatt indítandó 
perérő l, a’ G l o b e  is közli ’s ezt veti utánna: 
„F u d g e!“ — Nyilvános gyűlésekben a’ toryk fehér 
nyakkendőről ismertetnek-meg; a’ ki pedig színes 
vagy fekete nyakkendőt visel, radicalisnak vagy 
whignek tarta tik .— Chelseában aug. Síkén Sussex 
Argyll hgek ’s mások ünnepélyt adtak a’ lengyel 
menekvők javára, de a’ rósz idő miatt igen cse
kély volt a’ vendégek száma. — Londonban nehány 
hét óta nagy halandóság uralkodik, miből a’ cho
lera isméti kiütésének híre te rjed t-e l, pedig a’ 
nyavalya nem egyéb, mint úgynevezett angol cho
lera (diarrhőe hányással.) — Az angol bank a’ k. 
collegium museumának egy kis kalap alakjában 
20 millió ft. stg. bankjegyet ajándékozott, az az 
megégettetett.

A’ királyné több több művészeti ’s tudományi 
intézeték védasszonyává leend, így közelebb a’ 
Surrey zoological gardensnek is patronájává Ion; 
udvartartársának pedig, a’ M. Herald szerint, egé
szen amazoni tekintetet ad , az Angliában úgyis 
igen kedvelt lovaglást még divatosabbá teszi a' dá
máknál , “s lovait sir G .  Quentin lánya, egy ügyes 
lovagióné, oskolázza naponként. Egy tartományi 
Jap írja , miként közelebb a’ királynét üdvezlő vá
lasztmánynál egy igen alacsony termetű férfi volt, 
s a’ királynét nem láthatván, felettébb elszomo

rodott; de szomszédja, szomorgása okát megért
vén , őt karon fogva egészen a’ thrónhoz vivé a’ 
királyné elibe, k i magát nyájas mosollyal hajtá- 
meg felé. Az alacsony férfi szíve örömében nevét 
tudakozd azon em bernek, ki őt olly rendkívül le
jt ötelezé. Az Wellington hg. volt, feleié szomszéd

ja. — A’ wiirtembergí király Dr. Granvillet, Német
ország fördőjiről írt munkájáért a’ wiirtembergí 
korona-rend keresztjével ajándékozta-meg. — Bir
mingham dámáji, 37 ezer aláírással kérelmet nyúj
tottak a’ királynéhoz a’ rabszolgaságnak igazán nem 
csak névvel leendő eltörléséért.

FR A N C Z1A O R SZÁ G .
A’ csont-rendszer különbözéseinek anatómiai, 

physiologiai és patholögiai története eránti kérdés 
megfejtésére a’ tudományok akadémiája által 1830 
óta kitett 10 ezer fr. jutalmat Dr. Jules G uerin, 
Parisban az orthopädi intézet igazgatója, nyerte-el. 
Guerin úrnak e" tárgyról írt munkája 12 kötetből 
áll 400 rézmetszéssel.

A’ kormány egész komolysággal igyekszik vé
get vetni a’ kereskedésre nézve igen káros haytii 
viszáíkodásnak. E ’ czélból valamellyik kamarai tag 
Ilaytiba fog küldetni. — A’ Journal du Commerce 
mondja, hogy a’ kamarát eloszlató rendelet rövid 
nap megjelenend a’ Moniteurben. — Guizot ú r ,  a’ 
Bon Sens szerint, Parisba érkézéit, utolsó lépést 
teendő a’ kamarának megtartása iránt. A’ ministe
rek a’ constantinei expeditiótól reméljenek szívok 
szerinti kamarát. — A’ moskawai hg. (Ney) is 
részt veend a’ Constantáiéi táborozásban , mint Ne
mours hg. tiszti karának tagja. —  Viliéle úr egy 
választási biztosság elnökségének felvállalása éránti 
felszólítását a’ legitimistáknak nem fogadta-el; mert 
czélszerűtlennek látja a’ legitimisták számát szapo
rítani a’ mostani kamarában, melly Berryer urat 
csak azért hallgatja-ki csendesen, mivel pártja gyön
ge, ’s Önállásu határozatot tenni nem képes. — Egy, 
júniusi lázadásért megítélt, de rendőri felügyelés 
mellett amnestiát nyert személy, megunván a’ fel
ügyelés korlátjait, kőszéngőzzel akarta magát meg
fojtani ; azonban szándéka észrevétetvén, meggá
toltatott benne ; de feleszméltekor legelső szava az 
vo lt, hogy ezt, mihelyt módját .ejtheti, újra meg- 
próbálandja,

Pazzo di Borgo gr. a’ Journal de Paris szerint, 
követségi helyére Londonba többé nem igen me
gy en-vissza, hanem hátra levő napjait születési ho
nában Corsicában szándékozik leélni. — A’ felső és 
alsó rajnai újság ír ja , bogy sep t 3kán Straszburg 
utczájin egy idegen nagy sokaság figyelmét vonta 
magára. Az idegen vasas katona formaruhába volt 
öltözve, Napóleon féle kalappal, majd büszkén, 
majd nyájasan beszélt, méltóságos léptekkel já r
dáit, ’s VI Károly lothringeni herczegnek mondta 
m agát, ki statusaiból elüzetvén , Straszburgban 
szándékozik m aradni, míg statusaiba visszamehet; 
de kiűzetésének okait elhallgató. Ámbár ez igen is 
leereszkedő hg. semmi erőszakoskodást sem köve
te tt-e l, mégis őrizet alá té te te tt, míg eszközök
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találtatnak - fel az ó visszahívása irá n t— de nem 
statusaiba, hanem eszére; mert a’ lothringeni hg. 
nem más , mint egy megtéboljodott kereskedő 
Nancyból.

A’ Journal du Commerce új Navarint jöven
dölt a’ középtengeri hajó seregnek elküldésekor a’ 
török hajósereg felkeresésére, ’s most egész Parist 
ezren ügy foglalá-el. Lalande és Gallois admirálok- 
nak igen határozott utasítás adatott, 's az össze
csapás olly hihetőnek tek in tetik , hogy a’ Hercu
les felkeresésére, mellj en Joinville hg. v an , ’s a" 
hajósereghez utasítására gőzhajó küldetett-el, hogy 
a’ hgnek alkalma legj en tengeri ütközetet látni. — 
Perdrauville ú r , P Europe hírlap ügyvivője, aug. 
26kán, meg nem jelenvén, égj7 évi fogságra és 
8000 fr. birságra Ítéltetett, egy a’ mostani Fran- 
cziaországnak a’ többi hatabnakhoz képesti állásá
ról írt czikkelyért; de sept. 4kén személj esen vé
delmezvén magát az esküttszék e lő tt, felmentetett 
a’ büntetés alól. — Marseille ispánjra aug. 24kén 
telegraph által megtudakozta a’ montpellieri orvosi 
oskolát, hogjr ha a’ cholera elterjedne, számolhat-e 
az orvosok és tanulók segítségére, ’s azonnal 80 
orvos és tanuló, az orvosi kar több tagjaival együtt, 
ajánlá szolgálatát.

P Q R T U 1 G A L L I A .
A’ M. Herald lissaboni levelezője aug. 21 kén 

í r ja , hogjr az angoloknak minden pillanatban meg- 
gj ilkoltatástól ’s házaik fel gjújf ásótól kell félniök. 
A’ fentebb érintett felszóllítás még a’ cortes teremé
ben is kiragasztatott, és sok követ a’ benne kifeje
zett érzelmekhez vallá magát, azt is hozzá tevén, 
hogy elébb az angolokon kell boszút állni, mert 
az ő aranyukkal fizettetik az ellenség. Henrique 
Gorao úr njomós szavakkal njilvánitá utálatát az 
iiiy elvek ellen, ’s kitakarodék a’ teremből; űe 
ntánna harsogott a’ vigasztalás, hogjr ha neki nincs 
is háza, mellj et meggjújtani lehetne, van egjr ot
romba szeméije, mellj et a’ gj ilok megtalálhat. A’ 
ministerek m indnjájan visszaléptek. Aug. 20kán 
Macario de Castro urat (demokrata) bízta-meg a’ 
királj né új kabinet alkotásával. Terceira hg. Maf- 
rában áll, tetemesen megszaporodott haderővel, Sal- 
danha is mielébb egyesülend vele. Lissabonban a’ 
demokraták makacs ellenállásra vannak elszánva, 
még a’ corteskövetek is a’ nemzeti őrök közé ál
lottak. Egy újabb proclamatio elenj észtő háborúra 
szállítja a’ portugálokat a’ nemzeti vágj on eltékoz- 

a’ kárpótlások ’s költsönök védőji, és a’ kéz- 
ket tönkre tevő rablók ellen; a’ francziák jú 

liusi napjait, Paris barricadájit utánozni, és Sa da 
Bandeira példáját követni ajánlja, ki 2000 elszánt 
embert vezérel, ezen kívül van 16 zászlóallj' gja-

lóji,
mív<

log nemzeti ő r, 4 zászlóally ca^ador, 700 városi, 
600 tengeri katona, ’s még a’ nemzeti őrség pat- 
tantyússágái a , a’ tanulók és szomszéd helj ek zász- 
lóallyaira is számolhatni. — A’ Times levelezője 
szerint avkirálj né elébb Frontéira marquist kérte 
új ministerium alkotására, de ő ezt nem vállaltá
éi, mivel rokonai közűi sokan a’ chartisták részére 
állottak. A’ cortes aug. 21 ki ülésében Cabral úr tu
dakozó: a’ személyes szabadság biztosítványainak 
felfüggesztése ki van-e terjesztve az idegenekre is? 
A" mmisterek hallgatással feleltek mind e rre , mind 
pedig azon kérdésre, ha a’ cortesteremben kiakasz
tott vérszomjas proclamatio az ő tetszésükre van- 
e? — A’ M. Chronicle mondja, hogj^ Vanzeller, 
Adam és Goodair uu. kik Oportóban kiütött zen
dülésről beszéltek volt, halálra kijeleltekként tart
ják magokat, ’s Vanzeller úr kéntelen volt Cintrá- 
ba rejtezni, fijapedig, ki születésére nézve angol, 
aug. 19kén elfogatott, de Howard I. követelésére 
tüstént szabadon bocsátó őt Lissabon polgári kor
mányzója a’ megjegj zéssel, miként ő nem tud ta , 
hogy a' portugáli Vanzeller fija britt alattvaló Je
gyen. Saldanha mozgásairól semmit sem tudni, ’s 
ugjr látszik ő maga is ezt akarja! Sa da Bandeira 
csekélj nek festi a’ zendülők haderejét, de procla- 
matiója nagj7 nyugtalanságot árul-el. Más részről 
Saldanha serege 3 ezerre számíttatik.

A’ franczia kormányhoz Bayonneból sept. 6- 
káról illj7 telegraphi üzenet érkezett: „Portugal k i
rálj néja aug. 24kén fiút szült. Saldanha marsai aug. 
2 őkén Lissabonba nj omult ’s a’ chartát visszaállítot
ta. A’ portugáli osztály Span jó l országban Salaman- 
jca vidékén kikiáltotta a’ chartát, ’s útnak indult 
Portugal felé.“  Különös, hogj' az angol lapoknak 
aug. 28ig terjedő tudósításaik egészen hallgatnak ez 
esetekről; sőt a* Times levelezője aug. 2Skán azt 
ír ja , hogy a’ királyné, férjével egjiitt jó egészség
ben van, de nehány nap óta a’ várost nem látogat- 
ja^meg. A’ város asszonjai csudálkoznak, hogy az 
ígért thrónörökös még sem jelent-meg. Saldanha 
marquis a’ fővárostól hátra vonulván , Rio-Mayor- 
ban állapodott-meg, ’s Sa da Bandeira viscondét 
ott szándékozik bevárni.

A 3 1 E R IK A .

Caraccasban hír szárnyalt., miként a’ Haytiba 
szaladt Marino generál ott sereget gjaijtene Vene
zuela ellen. Ennek következésében Urdaneta gene
ral , Venezuela praesidense, Boguier kapitánj7t Port 
au Princebe küldötte Bojler généi álhoz, ki ama hírt 
megczáfolta, ’s kinyilatkoztatta, hogj7 Marino ge
nerál ’s fellázadt társai, a’ Haytiban talált menedé
ket Venezuela csendességének háborítására nein 
fogják használhatni.
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OLÁHORSZÁG.

Áz oláhországi országgyűlést (assemblée gene- 
íale) idei julius 24kén (aug. őkén), a’ hoszpodar 
eloszlatá, ’s addigi munkálatját megsemmisíté; 
mellyre az orosz császári general consulnak a’ hosz- 
podárhoz intézett következő ellenmondó levele szol
gálata  okot; 0  Felsége az orosz czár által, a’ két 
oláh fejdelemségben meghatalmazott general con
sulnak, van szerencséje herczegségedet (hoszpodárt) 
következő eset iránt figyelmessé tenni. Mindjárt a’ 
mostani kormány hely reállítása után ő felsége udv. 
tanácsosa Minciaky úr megbizatott felszólítani az 
oláhországi s moldvai igazgatóságokat olly szüksé
ges előlépések megtételére, hogy mind azon rend
szabás ’s alapiromány, mcllyek a’ két fejdelemség
ben az ő felsége (orosz) hadi serege által történt el
foglalás a la tt, az ideigleni kormány által kiadattak, 
szedessenek egy munkába. A’ moldvai korm ány, 
az országgyűléssel eg jiitt átlátván e’ czéí jótékony
ságát, nem késett e’ munkát végezni, olly lélek- 
ismeretes pontossággal ’s érett fontolattal, melly e’ 
hasznos intézet iránti kedvező szellemet bebizonyí
totta. Ezen így végzett ’s újba öntött rendszabá
sok egy példánya átadatott még ezelőtt két évvel 
a’ moldvai kormánynak olly véggel, hogy ennek 
szabályit az igazgatás foly tában sinórmértékül kö
vesse; más példány pedig az ő felsége consulságá- 
náí tétetett-le , a’ helybeli tisztviselők lépései ellen
őrködése végett. — Alulírt azt várta , hogy az oláh
országi gyűlés i s , melly több szerződés tartalma 
szerint, a’ Portának adózik ugyan, de az orosz 
császári pártfogás alá van helyezve, meggyőződve 
ezen intézet hasznosságáról, hasonló lépésekre fog 
vezéreltetni, olly lépésekre, melly eket tartozó kö
telessége k íván , ’s melly kötelességeiről büntetet- 
leniil nem felejtkezhetik-meg (ne pourra jamais 
méconnoitre impunément.) — De meglepetés ’s ked
vetlenséggel kelle tapasztalni alulirtnak, hogy az 
oláhországi gyűlés, az e' végre rendelt biztosság ál
tal beadott munkának új szerkesztésében, felsőbb 
helj benhagyás njom án követett elvek ’s némelly 
változtatásokra nézve nehézségeket ’s ellenvetése
ket tett. Ezen új szerkeztés alapul részint az ideig- 
Jeni igazgatás alatt bocsátott ’s elfogadott pótló ren
deletek s utasítások eredeti értelmén, részint pe
dig az orosz és török udvar között megállapított ’s 
csupán formára nézve tett módosításokon, melljek 
semmiképen nem változtatják-meg a’ rendeletek 
eredeti értelmét. Ezek szerint az országgj ülés csak 
arra volt felszólítva, hogy maga is ismerje-meg 
(constater): ha az új szerkeztetés pontosan a’ fen
tebbieken alapúi-e? arra pedig épen nem voltmeg- 
hatalmazva , hogy köréből kilépve, azokban véle
kedése szerinti módosításokat tehessen. Minél fog

va alulirt kötelességének tartja kinjilatkoztatni her-
czegségednek, hogy mivel az országgj ülés tagjai
nak vitatkozása a’ fentebbiektől ennjire eltért, 
mind ezt úgy tekinti alulirt, mint a' fő hűbéres 
(souveraine) s pártfogó udvar jogaiba merészíete- 
sen lett avatkozást. Annálfogvást azoknak ezennel 
ünnepélyesen ellenmond, mint rendellenes s a’ két 
udvar iránt tartozó tisztelettel ellenkező lépések
nek; mivel a’ két udvar az egjmás közt kötött 
szerződésektől semmi eltérést nem engedhet-meg, 
igjekezni is fog azokat egész épségükben fentarta- 
ni. Ezek következéseid, kéri alulirt herczegsége
det , ne terheltessék azonnal olly czélszerü módok
ról gondoskodni, mi szerint e’ tekintetben minden 
további vitatkozás megszüntessék. Jelenti egyszer- 
snriind a lu lirt, hogye’ kedvetlen körülményt mind 
az orosz czári udvarnak, mind pedig a’ török ud
varnál levő czári követségnek a’ jelen esetre kiván- 
tató határozások tétele tekintetéből feljelenti. Mel
lj ek után ’sat. Bukarest 1836. julius 17kén (29kén.) 
Báró B ü k  m an. — Az orosz consulnak e njilat- 
koztatása következéséből az országgyűlés követke
ző felírást küldött a’ hoszpodárhoz: Tegnap, u. m. 
julius 24kén (aug. őkén) , méty aggodalommal fo
gadta ez országgyűlés, a’ herczegséged (hos/po- 
dár) julius ISkáról (30dik) költ azon hivatalos iro
mányát , méllynek tartalma szerint, az ország ide- 
iglen igazgatás alatt költ alapos rendeleteknek ’s 
most ajánlottt némelly változtatások törvénybe ik
tatása miatt eredett vitatkozási által, a’ kitűzött 
czéltól eltért volna, ’s annak az orosz udvari con
sul, mint a* hűbéres (Lehnsherrsouveraine) ’s párt
fogó udvar alapos jogaiba avatkozásnak, ellenmon
dott, herczegséged minden e’ tekintetben folytakat, 
megsemmisítetteknek lenni nj ilatkoztat. Kegyel
mes herczeg! Azon vád , melly által ezen gyűlés
nek a’ fels. udvarok iránti hálával teljes gondolko
zásmódja ’s engedelmessége a’ legkiáltóbb igazta- 
lansággal kétségbe hozatik, lélekismerete tisztasá
gának, mellyel szent kötelességit mindig betölteni 
k ívánta’s kívánja , legnj ilvánosb megsértése. Azon 
előterjesztés végén , meüy mellett az alapos rend- 
szabáij ok élőnkbe adattak , valóban oly7 sorok ta
láltatnak, melly ek értelménél fogva, a p á r t f o 
gó u d v a r  e n g e d e l m e  né  1 k ü I k ö l t  b á r  m i- 
n e n ü i i g a z g a t á s i  r e n d e l e t e k  v a g y  v á l
t o z t a t á s o k ,  e r ő  n é l k ü l i e k n e k  n y  i 1 a t- 
k o z t a t n a k. De ezen sorok nem voltak beiktat
va az ezelőtti meghatalmazott elnök, K i s s i l e f  
tábornok úr által 1832ben kinyomtatni rendelt ala
pos rendszabályokba, ’s azokra csak most lett fi- 
gj^clmessé ezen gjűlés. Miután a* gyűlés az emlí
tett pótlék czikkety iránt minden körülményt fon- 

,to!atra v e tt, arról győződött-meg, hogy K is s i-
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l e f  tábornok úr illy czikket igazságosan nem is 
csúsztathatott azokba, mert az , ezen fejdelemség 
minden szabadságleveleivel kitünőleg ellenkező lett 
volna, mellyet az alább következők is igazolnak. 
I )  A’ drinápolyi békekötés 5dik czikkében, ez ál- 
líttatik: a-1 két fejdelemség, vallását szabadon gya
korolhatja; teljes bátorságba helyeztetik; f ü g g e t 
l e n  n e m z e t i  i g a z g a t á s s a l  és szabad kereske
déssel bir. 2) A z l2 5 0 d ik év  (1835) Muharéin hó
napjában kihirdetett hatischerif (török udvari pa
rancs) 4dik §. is ezt tartja: a1 fejdelmek a’ diván- 
nal egyet értve, az ország beligazgatására szüksé
ges minden törvényt szabadon hozhatnak. De a’ 
különböző békekötések ’s hatischerifek által meg
állapított jogokba nem avatkozhatnak. 3) Az irt 
hatischerif 8dik §a azt mondja: a’ két fejdelemség- 
nek , független törvényhozásra teljes jogok van ’sat. 
4) A’ katonai szabályoknak 379dik czikke, melly 
a’ pártfogó fcls. udvar által, az ideigleni kormány 
alatt helybenhagyatott, igyszól: a’ drinápolyi bé
kekötés czikke szerint, melly Oláhországot a’ tar- 
tományi belső igazgatásra nézve biztosítja ’sat. — 
így szól az alapos rendszabályok 54dik czikke is, 
valamint a’ grófViükenstenemanifestumais, melly 
biztosítja az oláhok nemzeti politikai lételök fentar- 
tását. Ezen adatok ’s elvek azok kegyelmes her- 
czeg , mell} eken ezen gyűlés vitatkozásai az alap- 
rendszabások megvizsgálásában, az 1832iki ideig
leni kormány intézete szerint alapultak. Miben áll
hat tehát a’ főpártfogó udvar jogaiba avatkozni kí
vánás rejtett czélja? Avagy nem inkább ez egyenes 
szándékú gyűlés elleni merészlet-e, munkáit, lélek- 
ismeretes elveit, hazája számára biztosított törvé
nyei iránti buzgó szeretetét úgy tekinteni, mint 
törvényelleni ’s hibás magaviseletét'? Midőn e’ gyű
lés, lélekismeretes pontossággal teljesítő kötelessé
gei szent czélját, mellyekre összehivatott, érdem- 
lettek-e törvényes munkálati illy ellenmondást? ’s 
oily nem reméllt vádat, melly egészen ellenkezik 
törvényei ’s hazája iránti forró szeretetével? Her- 
czegségedet, mint e’ hazának gyermekét ’s most 
a’ gondviselés által ezen nemzet igazgatására meg
bízottat, alázatosan kérjük , győződjék-meg ezen 
haza jogai igazságos létérül, ’s megismervén e’ gyű
lés tiszta szándékú czélzatát, vegyen részt e’ nem
zet érzelmeiben ’s méltóztassék bölcs ellátása sze
rint a’ dolog igazságát a’ maga helyén előterjeszte
ni. Következnek a’ g} ülés tagjai aláírásai. Erd H. j

N É M E T O R S Z Á G .
Stuttgart sept. 9kén. A’ városi tanács és pol

gárság tegnap ünnepiette király 0  Felségének meg
érkeztét egy veszélyes, és főleg az ország iparbeli 
érdekeinek gyarapítására tett utazásból. A’ király

elhagyni kérte a’’ szándéklott fáklya-járadalmat; 
minél fogva a’ tanács, a’ polgári katonaság előlép- 
tével, a’pompásan kivilágítottpiaczram ent, ’sott 
üdvezlé Ó Felségét; miután a’ dalkoszorúból egy 
darab elénekeltetett, egy szívből fakadt éljen-kiál- 
tás rekeszté-be a’ tisztelkedést.'

O L A S Z O R S Z Á G .
Modenáhan hgi rendelet jelent-meg, melly az 

183 lk i zendülés miatt fogságra vagy gályára ítélt 
személyeknek büntetésük egy részét elengedi, a’ 
nagyobb vétkeseknek pedig választást hagy, mi
ként büntetésük hátralevő idejét az országban tölt- 
hetik-el, vagy pedig önkéntes száműzésbe mehet
nek.

F ridrik  ausztriai főhg aug. 29kén evezett-el 
Nápolyból Medea cs. k. fregáton Palermo és Malta 
felé, honnan vissza fog térni Triestbe ’s Velenczé- 
be. — Nápolyban nehány nap óta megszűnt a’ cho
lera ; de aug. 30kán ismét több cholera-esett jö tt
elő. A’ királynak elhatározott akaratja a’ veszteglő
ket e’ nyavalya ellen megszüntetni, minek az egész 
országra nézve leirhatían haszna leend, mert az ed
digi elzárás is temérdek pénztől fosztotta-meg a’ fő
várost. Palermo, a’ nápolyi hajókon kívül, Genu- 
ából, Livornóbóí, Marseilíeből, az egyházi status
ból , Veíenczéből egy hajót sem bocsát kikötőjébe, 
Messina pedig még a’ nápolyiakat is kitiltja. Sici
lia még sincs egészen lecsilapítva, ámbár azt csen
desnek írják a’ hivatalos lapok.

Romai sept. 2ki levél szerint a’ pápa nehány 
napi gyöngélkedése után, sept. Íjén kikocsizott. 
Monsignore Ciachi governatore rendeletet bocsáta- 
k i, miként a’ kézmívesek munkásaikat három na
pi felmondás előtt nem bocsáthatják-el, ’s ez alatt 
az elbocsátás okait tartoznak az illető tiszthatóság
nál bejelenteni, melly az elbocsátottakról gondos
kodni fog. Gamberini bibornok ’s belső minister 
pedig kihirdetteté, hogy az országutak, sept. Oká
tól kezdve, nyitva legyenek az utazóknak, a’hely
ségek azonban házakat jelelhetnek-ki, hol az uta
zók veszteglést tartsanak, de a’ postát feltartóz
tatni sehol sem szabad. Némelly posztógyárakból 
a’ munkásokat el kelle bocsátani, ’s ezen emberek 
végső ínségre jutottak volna Monsignore Tosti köz
bejötté nélkül, ki Monsignore Clachival együtt k i
tűnő buzgalommal munkálódik c’ sanyarú időben 
a' koz jólét körül. A’ cholera-betegek közül sok
kal több elhal, mint meggyógyul.

Florenzából sept. 4kén írják , hogy az özvegy 
nápolyi királyné GenfbőlLucca fördőjibe készült, 
de az egészségről kellemetlenül szólló hírek miatt 
megváltoztatta szándékát, ’s visszautazik Gräzbe. 
Pisában kiütött a’ cholera. Florenza még csendes,
’s a’ nyavalya nem mutatkozott benne.
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SPANYOLORSZÁG.

Join vilié hg. mint az Espanol írja, aug. 1 fikán 
Hercules hajón Gibraltárba érkezett , más nap meg
szemlélte az erősítményeket, s innen , a franczia 
consul meghívására, Tangerba szándékozók elfor- 
dulni, mielőtt Teneriftába evezne. A’ Diario de 
Sevilla aug. 21 kén leveleket közöl Ceutából, mel- 
lyek szerint Tangerban, vagy a hg. ott létekor, 
vagy azután, háborgások történtek, a’ franczia, 
spanyol és angol consulok lakai megtámadtalak, 
sőt az angol consult meg is ölték a’ barbárok, a’ 
franczia consul egy ágyú-dereglyén Ceutába szaladt, 
’s az ottani spanyol parancsnokkal értekezvén, Ceu
ta őrserege a1 sánczokra rendeltetett.

Seoane generál nem maradt adós felelettel a’ 
garde - tiszteknek, de azt az Eco del Gmiercióba 
iktatá, nem a' Műn doha, megjegyezvén, hogy ha 
e’ hírlap által felel vala, épen annyi lett volna, 
mint az onatei Gazetában közölni válaszát. Mint 
generál és követ semmit sem felelne, de e’ kettős 
charaktert letéve, kész mindennek felelni, ki ál
tala megsértettnek véli magát. De bátor szívű fér
fi csak bátor szívű férfinak felelhet; ’s a’ tisztek
nek , minthogy Zászlójikat az ellenség előtt oda 
hagyván r minden becsületérzést levetkeztek, elébh 
a’ csata tűzkeresztséget kell felvenniük, akkor kész 
leend még keményebb leczkét adni nekik, mint 
a’ cortesbeivadott; most pedig egy betűt sem húz- 
vissza a’ mondottakból. Egyébiránt ny ilatkozásai 
által, más tisztek is , nevezetesen kik la Granjában 
voltak, megsértetteknek vélhetik magokat,- de mi
vel ezek a’ szolgálatról le nem mondtak , ’s csak 
gyáván viselték magokat, ama feltételre nem kén- 
szeríti ókét, Y háza és személye minden órában 
kész leend szolgálat i okra: — Ezzek most vége lesz 
e viszáíkodásnak, mert a’ hadsereg Madridtól So
ria felé távozik, hova már 2000 gyalog és egy 
lovas század érkezett Segoviából a’ pártosok ré
széről.

Madridi aug. 29ki levél szerint Seoane generál 
és a’ garde-tisztek között csakugyan párviadalra ke
rült a’ dolog. Manzano és Castro un. aug. 28kán 
Seoane generálhoz mentek, ’s tőle elégtételt ker
tek; a’ general kész vala, hanem a’ párviadal fel
tételeinek megtndása végett Almodovar grófhoz uta
sító őket. Délutáni 6 órára tűzetett-ki a’ párviadal 
olly módon, hogy pisztollyal lőjenek 10 lépésről, 
de csak egy pisztoly töltessék-meg. A’ sors Manza
no úrnak adá a’ töltött pisztolyt, ’s ő elejté Seoa
ne generált; sebe azonban nem halálos, ’s aligha 
ismételteim nem fog e’ vérengző jelenet. Buerens

szerencsétlensége tudva van már, ’s csak az ad éret
te némi vigasztalást, hogy Quilez, D. Carlosnak 
legjobb lovas generála, elesett. Lluchana gr. le
buktatta Calatravát és Meuríizabalt, de az ő rend
szerűk és pártjok megmaradt, ’s lebukásuk egész 
Portugal határáig megrendítette a’ köz rendet. To
róban három portugál! zászlóally feizendölt, ’s néni 
akar többé a’ spanyol kormánynak szolgálni; dee’ 
lázadást a’ charta érán ti sympathia szülte.

Madridi aug. 2Ski levél szerint Espartero el
utazását a’ Carinenábói érkezett kellemetlen tudó
sítás siettető, ámbár a’ Gazeta csak annyit mond, 
hogy Buerens az ellenséget megtámadta, ’s annak 
számosabb lovassága és pattantyósága élőt liátra- 
Vonuini kénteleu volt; azonban Madridot komo
lyan készülnek erősíteni, ha költség leszen rá. Es par* 
tero seregénél vissza-álíítatait az engedelmesség,’s 
a’ makacs tisztek ismét elfoglalók hely őket. Az új 
kabinet naponkint erősödik. Quiroga, Rich, San
tos San Miguel, Espinosa ú j ’s ó Castilia, Arra- 
gonia, Estremadura főkapitányivá, Aspiroz ezre
des Segovia főparancsnokává neveztettek. Don Ra
mon Adan, jeles talentomu férfi, ki egyik politi
kai párthoz sem tartozik, belső ministerium alsta- 
tiLstitoknoka leend.

* *
KERESKEDÉSI TUDÓSÍTÁSOK.

Londoni aug. 25ki levél kedvező tudósításokat 
ír á’ kereskedésről és mű-iparról, ’s szerintük a* ke
reskedés mind a’ kikötőkben mind a’ kézmíves vá
rosokban naponként élénkebbé leszen. — Havié
ban is kezdenek.már, aug. 2.5ki levél szerint, ki
vergődni a’ szenv edett veszteségekből, mire több 
új építkezések jó módot szolgáltatnak. — A’ Ba
sel és Straszburg közötti vas it-vállalat gyorsan lát
szik eiőhaladnié E’ vasút Straszburgtól később 
Frankfurtig terjesztetik, ’s előre is jó nyereséget 
igér. A’ költség 18 millióra van számítva; német- 
és franczia nagy'kereskedők több milliókat írtak-alá 
(egy részvény ára 5C0 fr.) ’s könny en megeshetik, 
hogy az aláírt summa a’ költséget haladni fogja, 
mint a’ Mühlhausen és TKaun közötti vasútnál tör
tént, mellynek építésére elég v olt 2 V2  millió, ’s 5 
milliónál is több írátott-alá.

A’ Mosd vidékéről aug. 29dikén írják, hogy 
Schaffhausen canton a’ bor-vámot eltörölvén, itt is 
felébredt a’ must-adó eltörlése eránti kívánság, 
melly igen terhes, és beszedése szívszaggató jele
netekkel jár. A’ szőíiők rakvák gerezdekkel, ’s jó' 
idő mellett bő és jó szüretet ígérnének.

) t

Bűádja K ültsár Ä. — Szerkezted Galvácsy. ZÖldkertutcza (^QÍ)ü>öCÍjerí©<lffí) 4 I9S  
Nyomtatja T r a t  t n e r - K á r o l y  i;T Urak’ útczája 612  szám alattr

sI*
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Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájában sajtó alatt van és 
Április hónapban inegjelenend Eggenberger Jósef pesti könyváros

boltjában:

M agyar K ö ltésze t,
tanítványai számára irta Homokay P á l , a’ Losonczi ref. lyceumban ékesszóllás- professora.

R ö v i d  t a r t a l m a :
Első rész. Szótagmérték. Tagmértékes verssorok és verskötetek’ vázolataik. Véghangok 

vagy Rímek. Kisfaludy Sándor’ és Károly’, Költsey’, Bajza és Vörösmarty’ versalkatjaik tulaj
don munkáikból kiszedett példákban. — Második rész. I. szak. Költészet* Költészet’ alapja. 
Érzelem. Képzelet. Tárgy. Előadás Szó- és tárgybeli ékességek, l í .  szak» Költemény nemei. 
Első rendi  Lantos költemény. Öd« Hymnus. Dithyrambus. Ének Elégia. Heroide. Cantata. 
Hanozatka. Madrigal. Rondeau. Triolet. Ritornell. Második rendi  Elbeszéilő költemény. Ko
moly és vig hősköltemény. Romaza és Ballada. Legenda. Költői elbeszélés. Rege és Novella. 
Mese. Harmadik rendi Szinjátéki költemény Szomorú- vig- szín- és énekes játék. Negyedik  
rendi  Oktató költemény. Ötödik rendi  Vegyes szerkezetű költemény. Idyllion. Költői levél. 
Költői leirás. Román. Mesélés. Satyra Paródia és átöltöztetés Parabola és Paramythia Epigram
ma. — Toldalék: Elmejátékok. A’ munka főbb részint remekíróink’ vagy felhozott vagy idé
zett példáikkal lévén világosítva'-, ajánlható mind oskolai, mind háznevelési kézi könyvnek. — 
Ára *24 ezüst krajezár a’ jövő augustus hónap elejéig; azontúl follebb vitetik. ( 2)

A’ magyar tudós társaság’ költségével elkészült, ’s józsefnapí vásárra
m e g j e l e n n e k :

EüSÖ OKTATÁSRA §ZOIGlIÓ

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 MARCZIBÁNYI LAJOS jutalommal
koszorúzott

’s az academia’ költségén kiadott

pályamunka.
Irta E déi Illés P á l , nemesdömőlki ev* prédikátor, esperest! oskola - ügyelő, a’ dunántúli 

ev. su p erin ten d en t’ levéltárnoka, ’s a’ m. tud. társ. lev. tagja.

T A R T A L O M :
Kalauzoló beszéd  az oskolatanítókhoz, hogyan kelijén a’ gyermekeket tanítani, és név 

szerint e’ kézi, könyvvel élni.
1. F Ő SZ  ARASZ. 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 Jélesztendő. 1837. ;



DC 0 DC
11. FÖSZAKASZ. Az oskolai tudományok1 könyve« 5* rész. Számvetéstudomány. 6 . 

rész. Időszámlálás* 7 . rész. Természettudoihány. 8 . rész. Földleírás. 9. rész. Egészség-tudo
mány. 10. rész. Gazdaság-tudomány. 11. rész. Történet-tudomány. Szerzetéi: a1 nemzetiségről. 
12. rész. Törvény-tudomány. 13. rész. Nyelvtudomány, írásmód (é s  levelek)* Toldalék: ä ■ 
magyar nyelvben divatos idegen szavak’ jegyzéke.

8 rétben 672 lap; Magyar- és Erdélyország’ földképével a1 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 6  kr., kemény tábl.

2 ít conv. p. ^  ' ~ ~  ^

ROMAI CLASSICUSOK
magyar fordításokban.

Kiadja
a’ magyar tudós társaság,

Ildik kötet: M. T. Ciceróból beszédek, levelek, és Scipio’ álma. Fordítá Kazinczy Fereticz.
n. 8r. 220 I. Ára kötve postapap. 1 ft 3 6 , nyom t pap. 1 ft 12 kr. conv. p. ( 6 )

(1) Állat-orvosi hivatal, ó csá
szári királyi Felségének kegyelmes jóváhagyá
sából Magyarországon egy állat - orvosi hivatal 
600 frt rendszeres évi fizetés, hivatalos kikül
detéskor pedig IXdik osztálybeli napdíj és eh
hez mért úti költségek mellett lészen felállítan
dó. — E ’ hivatalra nézve f. e junius lOkén a’ 
pesti királyi egyelem’ 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 erkölcsösségüket is bizo
nyító tanuleveleiket az ország’ főorvosánál be
mutatni kötelesek. —- A’ Hazában divatozó 
nyelveknek, jelesen pedig a’ magyarnak, tökél- 
letes ism erete, minden folyamodónak különös 
ajánlására szolgáland. (3)

(1) 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 esztendői tűzetése'150 pengő 
forint lészen. — Az ezen hivatalt felválalni k í
vánók magokat jövő Sz. György napig vagy 
személyesen, vagy levél által jelenteni.ne ter
heltessenek. (3)

( 2 )  Hirdetés. A1 nagyméltóságu ma
gyar kir. Helytartótanács1 rendeléséből közhírül 
adatik, hogy a’ kegyes hagyományi jószágok1

Pécsváradi keriiletebéli Versendi tiszttartóságban 
tiszta 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 Iákén, — végre a’ Földvári tiszttartóság
ban tiszta búza 900 , zab 2000 pozsonyi mérő 
Április I7kén, részint nagyobb, részint kissebb 
mennyiségben, nyilvános árverés utján a’ hely’ 
színén el fog adatni. Költ Budán, Marczius 7- 
dikén 1837. (3)

(3) Figyelmeztetés, a’ belső vá-
rosban egy nemes család, mellynek feje királyi 
hivatalt visel, két kisasszonyt szállásra ’s tar
tásra kíván felfogadni mérsékelt feltételek mel
lett. A‘ kisasszonyok német nyelvre ’s szüksé
ges asszonyi munkákra is fognak taníttatni. Bő
vebb tudósítást c’ lapok szerkesztőségénél kap
hatni. (3)

(4) Fris erdélyi fagygyu gyer
tyákat, az esmert jó fajtából, vásár alatt 
kaphatni Pesten , S ztr ib e rn y  J. F eren czn é l9 
József-piaczon. (4)
Pénzfolyamat: Becs, inarcz. iSkán: 4 petes statuskötelez. 

1001; 3 petes 754; 1821diki status köles. 1424; 1834- 
diki 5684; 24 petes Becs városi bankóköt. 664; bank- 
részvény 13674-

Gabonaár: Pesten, marcz. 20 és 21 kén, váltógarasban: 
Tisztabuza IO6 4 — 934 ; kétszeres 80 — 6 6 f ; rozs 56 
—- 4 6 |; árpa 5 7 4—50; zab 40—334; kukoricza 9 3 | 
—80; köleskása 2134— 1864 .

D ftn a vizá llá t: marcz. 19kén: 5' 8/# 3'" — 20kán: 6'
. 3^3'" — 21kén: 6' 6" 3'" — 22kén: 6' 10" 3'"

f .  V.* T%-A
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