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T a r t a l m a :
a’ honi politikai ’s neinpolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrchajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hiriiladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levele megelőz; a’ magyar literaturaban ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet’,  közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

Balás fa lr i  Orosz József.

F e l t é t e l e k :
Megjelen e’ liirlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 

• vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskúti Länderer Lajos’ köny.vmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendök : „A’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* — A ’ nem
hivatalosaknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország.
Pozsony, junius’ 80.

Ma délelőtti 11 óra tájban Ő cs. kir. magassága, 
Mária Dorottya Főherczegasszony, líécsből Bu
dára tett viszszautazása’ alkalmakor fenséges meg
jelenésével szerencsésitette városunkat. O cs. k. 
fensége az országháznál szállott meg, hol a’ főne
mességnek, a’ cs. k. katonai rendnek s’ a’ városi 
tanácsnak hódoló tisztelkedését kegyesen fogadta. 
— Minekutána O cs k. fensége gróf Eszterházy Jváz- 
mér’ hitvese’ ’s főudvarmesternéje Thurn grófné ő 
excellencziájának kiséretökben az Ursuliták’ ko- 
lostorját meglátogatta volna, mgos gróf Eszterházy 
Kázmér’ özvegyénél, született gróf’ Castiglioni asz- 
Szonyságnál, méltóztatott ebédelni.— A ’ mai csen
des és tiszta estvét ugyan O herczegi fensége ’s fen- 
tiszteltkisérőnéi PauerFerencz’ dunaparíon lévő há
zában, a’ becsületrend-dáma gróf Révayné ő nagy
ságánál töltötték, melly ház előtt Sándor’ cs. kir. 
ezrede’ hangászkara két órafolyásig a’ legkiváloga- 
tottabb musikai darabokkal kedveskedett az abban 
nagy megelégedést találó fenséges vendégnek. — 
Másnap reggeli 3 órakor, minden ünnepélyes tisztel- 
kedésről kegyesen lemondva, hazafelé elutazott, —  
vidám ’s óhajtott egészségben a’ legnagyobb mege
légedettséggel hagyván el jelenlétével megörven
deztetett városunkat. —

Folyó évi julius’ Íjén nyittatott meg a’ pozsonyi 
casino, a’ volt gróf Szapáry most Wachtler-házban, 
miután már azelőtt egy esztendővel más helyen és 
alakban mintegy próbául fenállott. Julius’ 2kán az 
igen ízletesen bútorozott nagy teremben tartaték az 
első közgyűlés m. Eszterházy Kázm ér gróf úr’ el

nöksége alatl, ki többi két kormányzó társával a’ 
hely’ elkészítésében legtöbbet fáradozván, a’ számos 
gyülekezet’ hangos köszönetét nyerte. — A’ po
zsonyi casino jelenleg 260 minden rangú ’s osztályú 
tagból áll, 12 peng. forint évenkénti befizetés mel
lett. A’ bútorozat 10 p. frtos részvényekre szerez
tetett meg, mellyek’ száma eleinte 200ra határozta
tok; de aztán a’ választottság’ javaslatára a’ köz
gyűlésben 50el szaporittaték, mellyek is fél óra 
múlva mind elkeltek. Ezen részvények 5el kama
toznak, ’s évenként 25 darab sors által huzatik 
’s kifizettetik. Jövendőre az új tagok titkos sza
vazás’ (golyózás) utján fogadtatnak be; úgy t. i. 
hogy a’ válásztottság egy legalább tizenegy tag
ból álló ülésben fog titkos szavazás által a’ befoga
dás iránt határozni; melly határozattal ha a’ belépni 
kívánó meg nem elégednék, szabadságában álland, 
kívánságát a’közgyűlés’ elébe terjeszteni. Azonban 
az elnök’javaslatára az aláírási ívek még f. évi au- 
gustus’ lig  nyitva tartatnak, ’s addig a’ belépni akaró 
csak az igazgatók’ egyikénél köteles magát bejelen
teni. —• Minden egyesületi tagnak joga van mívelt 
vendéget három egymásra következő napra a’ casi- 
nóba bevezetni, ki, ha helybeli, ezen kedvezéssel 
csak egyszer élhet, hogy az intézettel megismer
kedjék. Mind a’ bevezető, mind a’ bevezetendő, 
nevét ’s a’ bevezetés’ napját az e’ végre szánt idege
nek’ könyvébe saját kezével beiktatni köteles. Ell en
ben azon idegen, ki a’ casinót tovább látogatni óhaj
taná, vagy a’ bevezetés’ kedvezésével már három 
ízben élt, az igazgatók’ egyikéhez járuljon, ki neki 
egv assignatiót ad, mellyel a’ pénztárnoknál egy, 
havonként 1 frtnyi fizetéssel járó ’s legfelebb három 
hónapra szóló idegenjegyet vált. Az igazgató kö

teles a’ napot, mellytől ezen jegynek ereje kezdő
dik, és az időt, meddig annak hatása tart, az ide
genek’ könyvébe beiktatni. Az itt tanyázó cs. kir. 
katonatiszt urak, ha kívánnák, részesek lehetnek 
ugyan, azonban állandó lakásuaknak nem tekintet
hetvén, rendszerint az idegenek’, ellenben az itt 
lakó nyugalmazott tiszt urak a’ helybeliek’ sorába 
jőnek. — A ’ választottság következő 21, szótöbbség 
által választott, tagból áll: Andrae M ihály , B aj
csy Józsefe Eszterházy Kázm ér, gróf; Eszterházy 
Mihály (idősb) , gróf; Fischer Janos idősb; Frank 
Alajos idősb; Kania János ; Kirchner János ; K raj- 
ner Gábor; Nagy János ; Nagy P ál; Olgyay Gás
pár ; Reidner Janos Gott lib; Roy ko András Sa
muel; Sárkány Károly ; Scher ez Fii lop ; Schönin- 
ger G yörgy; Seper Ferdinand; Valterskirchen 
György Vilmos2 báró ; Viczay Károly, gróf; Zech- 
meister György ns. Ezekből szinte szótöbbséggel 
gróf E szterházy K ázm ér , Zechmetster György 
és n. Scherz Fiilöp urak igazgatóknak, Nesztor 
József úr jegyzőnek, idősb ns. Fischer János úr 
pénztárnoknak neveztettek. — A ’ biliárd és kár
tyajáték bér nélkül űzethetik; az újságok’ és idő
szakiratok’ száma nagy, ’s időrül időre szaporittatik. 
— Remélhetni, hogy annyi mívelt férfiak’ egyesü
lete nem csak a’ társaságos életre, hanem a’ köz
jóra is tetemes és üdvös befolyással leend.

Ő cs. kir. apostoli Felsége f. e. junius’ hónap’ 
3kán kőit fenséges határozata által, Kremlitska Já
nos posonyi kanonok és városi plébános urat, Belli 
Fontis de válté Vnta vei Unta B. Száz’ czimzetes 
apátjává méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

' I i o v e l e z é s .

Pest, junius’ 20kán 1887.

D r á g a  s z e r k e s z t ő  Ur !

A’ latin nyelvnek igen régi ’s tán alapos közmondása „ve- 
ritas ódium parit “  nem tartóztat, minden eredhető gyűlöl- 
ség’ daczára, levelezésemnek ezen mottót adni: , , irj iga-  
z a t f  és nem kétlem, Kegyed is elfogadandja ezen minden 
félszcgségtől ’s elfogultságtól ment leveleimet. —

Valamint több más városnak évenként egy időszaka vagyon, 
mellybén különös mozgás és nagyobb élet mutatkozik : úgy 
Pest is most vala in floribus múlt Ivónak végén, e’ hónap’ 
elején. Vásár, lóverseny, gazdasági egyesület. állatmutatás, 
annyi vidékit csődített ide, hogy a’ vendégfogadókba nem fér
tek. A’ vásár’ rosszaságán mindenki panaszkodott; a’ ló
verseny (most lóvetének elkeresztelték) többnyire csak a’ 
nagy uraknak szerez mulatságot és nyereséget, — nyerik az 
nranyokat és a’ billikomot, lovaikat drágán eladják és magok 
közt fogadnak ; a’ közép nemesség ’s polgárság alig vészén 
részt benne, a’ parasztok pedig mindinkább elmaradoznak, 
mert 20 , 30 forintért nem igen akarják lovaikat rontani; 
Sg'y teljesedik, a’ mit tiz évvel ezelőtt, a’ lóverseny’ alapi 
fásánál, egy öreg urtól hallottam : „csupán a’ gazdag urak’ 
mulatságára ’s hasznára van ez.“  ’S valóban a’ néző kö
zönség is már csekély részvéttel nézi e’ mulatságot, melly a’ 
várakozásnak többnyire meg nem felel; mert a’ hirdetmény
ben kitett futások sokszor egészen elmaradnak, máskor a’ 
felje£yzett bat hét ló helyett kettő fut, ’s néha a’ legnagyobb 
jutalomért csak egy paripa járja körül a’ pályát nagy kénye
lemmel, nem igen mulatván mást mint azt, ki azáltal nyertes 
lesz. ’í> igy már közmondássá le t t ,  hogy a’ lóverseny nem 
sokkal mulattatóbb egy tudós értekezés’ felolvasásánál. — A’ 
hires liindocci improvisator bámulást gerjesztett olaszul be
szélő kevés hallgatóinál remek előadásival, nagy részben éne

kelve a’ zongora’ kíséretében. — Sok is volt egyszerre most 
a’ mulatság, bár maradt volna egy része július’ hónapra, 
melly legunalmasabb szokott lenni. Az idő’ járása nem igen 
kedvezett eddig a’ szabad ég alatti mulatságoknak, mégi s  
mind a’ város’ erdejében , mind a’ budai hegyeken sok volt 
a’ látogató. — A’ nagyszámú pesti német színész társaságnak 
nagyon kevés tagjai érdemlik azon dicséretet, mellyel mind 
a’ bécsi Theater-Zeitungban, mind pedig a’ budai e’ tárgyban 
néha homályosan és nem igazán mutató Tükörben halmoz- 
tatnak ; valóban csudálni lehet, milly tiiredelemmel hallgatta- 
tik a’ sok rossz énekes és énekesné, — nézetnek Rappo, Ro- 
manini ’s több effélék’ nem nagy színpadra, hanem vásári 
kunyhóba való mutatványai, a’ galériák’ ’s ingyenjegyesek’ 
szünetlen ’s néha illetlen tapsai közt, a’ rosszul világított ház
ban , hol az ügyetlenül készült nagy lámpa olly mostohán 
terjeszti gyenge sugarait, mint a’ nap ködös novemberben. 
Bár egész társasága’ helyébe félannyit, de jó t  fogadna Schmid, 
úgy ő , de a’ publicum i s , jobban járna. A’ budai társaság 
részint a’ színházban , részint az újonnan épített arénában 
adja mutatványait, melly utóbbi sok nézőkkel dicsekedik, 
mert inkább mulattat jó időben az arena, mint rekedt leve
gőd setét színház. — A’ budapesti állóhid miatt kinevezett 
országos küldöttség e’ napokban végzé be első öszvejövését; 
ha közre fognak bocsáttatni a’ beadott ajánlatok, bővebben 
fogok nyilatkozhatni e’ tárgyban, most csak annyit irhatok, 
hogy találkoztak vállalkozók, köztök vetélkedés tám adt, és 
igy remélhetni a’ rég óhajtott hid’ létrehozatalát.— Kiki pa- 
naszolkodik a’ pénz’ szűkén , még is annyi ház emelkedik 
Pesten, hogy csak az idén épült ’s építendő házak egy kis 
várost képeznének; mind e’ mellett is szállást nagy nehezen 
találni, — sőt a’ munkába vett házaknak is minden szállásai 
előre ki vannak adva. — A’ budai „császárfürdő“  nagyon 
eleven, könnyebbítik annak Pesttel való közösülését a’ haszon
bérlő által felállított társasági kocsik, mellyek minden órá
ban ki és be indulnak. — Várva várjuk már a’ magyar színház’

elkészültét, de Tamás vagyok benne, hogy még az idén ját- 
szandnak benne, ámbár óhajtanék, hogy már valahára nemzeti 
színpadunk legyen.

Legközelebbi levelemben többet.
Pesti Lajos.

A’ 25dik júniusi bécsi újságban olvasunk:

Egy sajnálatos esemény, melly a’ császári bőkezűség ál
tal kegyelmekkel tetézett Theresianum nevű nevelő - intéze
tet május’ második fele óta érte, tárgya most e’ székes vá
ros’ lakosai’ általános élénk részvétének és számos család’ 
mély bánatának.

Az academiában, melly évek óta legjobb egészségi állapot
tal dicsekhetett, ’s raellyet az epemirígy’ (Cholera) ’s nátha
hurut’ (Grippe) több izbeli járványai is áldozat nélkül kerül
tek el,  ez időben az intézet’ számos növendékei ’s több pap
jai között is valamelly ragályos, kezdetekor forró epeláz ütött 
ki, melly két hét alatt az intézetben találtató összes növen
dékek’ felénél többet ’s hét lelkészt szállá meg.

E ’ nyavalya’ kiütésének első napjaitól fogva a’ nevelő-inté
zet’ curatoriuma ’s igazgatósága kitelhető gondját és szor
galmát oda irányzá, hogy a’ megbetegiilteknek leghatható- 
sabb orvosi segélyt szerezzen , egyszersmind okait a’ nyava
lyának, melly tagadhatlanul ragályosnak mutatkozék, az inté
zet’ helyviszonyaiban kifürkészhesse, hogy jövendőre nézve 
teljesen megnyugtató előkészületi rendszabályokhoz lehes
sen nyúlni.

A’ betegek a’ háznak, hajdan császári mulató - kastélynak, 
nagy és szellős termeiben, egymástól kitelhető távolságra, 
osztattak e l , az academia’ második orvosa dr. Singer mellé 
(ki maga is megbetegült) saját kérelmére egy tapasztalt or
vos , a’ vegytan’ (clieinia) academicus professora, dr. Specz, 
adatott, ’s midőn a’ beteg növendékek’ száma, kik az aca
demiában gyógyíttattak, ’s kiket rokonaik nem mindjárt a’

JUost, midőn a’ Hírnök először szerényen ’s nem félelem nélkül lép fe l, tisztelt olvasóimhoz, kiknek pártfogását háláson tapasztalom ’s jövendőre 
is kikérem, egy kis figyelm eztetést bizodalmason irányozni szükségesnek tartom. — Csak május’ végével nyervén meg O Felsége’ legkegyelmesb enge- 
delmét e’ hírlap’ kiadására, az illy nagyvállalatra megkívántaié idő sokkal rövidebb volt, mintsem tökélyre vihettem volna a’ szükséges előkészületeket; 
’s igy történt, hogy eddigelő Magyarországban kevés, Erdélyben még kevesebb levelezési összeköttetésre’s viszonyra léphettem. Ezen okból sajnos tökélet
lenségben jelen meg az első szám, ’s tán még néhány következő sem jut azon polczra, mellyet a’ magyar közönségnek mostani kifejlettsége méltán megkíván, 
noha e l ő r e h a l a d á s  leende’ lapnak megváltozhatatlan jelszava. Ezért egy részről bocsánat ot kérek a’talán nem egészen teljesült várakozás’ kedvetlenségcért, 
más részről pedig oda járni alázatos kérésem, hogy honunk’ t. ez. törvényhatóságai, tisztviselői ’s minden rendű lakosai nehéz, de valóban nem nemtelen fela
dásom’ kivitelében segéd kezeket nyújtani és mindenről, mi köztudomásra érdemes és alkalmatos, tudósítói méltóztassanak. A ’ szerkesztőségnek díszes köte
lessége leend azután, ipara, részre hajlatlansága, trónhoz, oltárhoz és törvényes szabadsághoz tántorithatlan ragaszkodása által, a’ minden jót pártoló’s ótalmazó 
Főkormány’ bizodalmát annyira megnyerni, hogy korlátjai mindinkább kitágitassanak, a’ lapnak becse napról napra nevekedjék, ’s igy e’ liirlap mind belső, 
mind külső formájára nézve, egy miveit ’s alkotmányilag kifejlett nemzet’ várakozásinak megfeleljen. A * K i a d ó .



B é c s ,
Becs, juliiis’ 1.

Ő felségük a’ Császár és Császárné ma délelőtt 
indultak útnak Linzs Salzburg és Hof-Gasteiuon 
keresztül Ischlbe. — Első éjjeli szállásuk ma Arn- 
ste tten ben s holnap Linzben leend, melly fővárosban 
jul. 3tól 6ig fognak Őfelségék mulafiii. Tkén az uta
zás Vöklabruckig, 8kán Salzburgig folytattatik; 9, 
10 és llk én  Salzburgban maradnak; 12 ’s 13kán 
Hof- Gasteinba utaznak; llk én  itt mulatnak; 1 0 ’s 
ük én  visszautaznak Salzburgba, ’s július’ 18kán itt 
fognak 0  felségük maradni ’s másnap indulandnak 
meg Ischl felé.

A n g l i a .
London, junius’ 19.

„A’ javulásnak azon gyünge jelenségei, mellye- 
ket tegnap jelentőnk, csak az elalvó életlámpa’ u- 
tólsó fellob bánásának látszanak. Az utolsó éjnek 
több óráját ő felsége nyugtalanság- ’s fájdalomban 
tültütte, száraz kühügéstől szörnyen gyütretve. 
Szombaton reggeli 7 óra-tájban, elerőtlenültsége’ 
küvétkezésében, mély álomba merült, ’s a1 kürii- 
lütte lévők mindenkép azon voltak, hogy ez meg ne 
háborittassék. De álma olly mély ’s tartós vala, 
hogy a’ királyné ’s orvosok nyugtalankodni kezdé- 
nek, melly nyugtalanság még inkább nüvekedék, 
midőn a’ király, csak nagynehezen ébresztethetvén 
fül, a’ hozzá intézett kérdésekre csak érthetetlen 
hangokon felelt. Ezen érthetetlen beszéd darab 
ideig tartott, de későbben ő felsége még is vala
mennyire fülüdült. Délutáni 2 óra-tájban egy lovas 
ember küldeték a’ canterburyi érsekhez azon meg
hagyással, hogy tüstént a’ kastélyba menjen, ki 
estére Sir M. Tierneyvel oda is érkezett. A’ király 
azalatt ismét mély álomba merült. A’ királyné majd 
mindig kór ülte van. Ma (18.) nap’ felkelte után 
mindjárt ő felsége szobájába hivaték egész családja. 
Kevés idő múlva Munster gróf hírvivőket küldütt 
a’ cumberlandi és sussexi herczegekhez. A ’ cam- 
bridgei herczeg minden órán váratik a’ szárazfüld- 
ről. Az udvar rendesen megjelenik az isteni tisz
teleten részint a’ Sz. Gyürgy-kápolnában, részint 
az anyatemplomban. Ma mindkét hely tümve volt, 
’s a’ szép könyörgés a’ királyért buzgó áj tatosság
gal imádkoztatok el; olvastatásakor sokan sírtak. 
Egész napon át legkisebb jele sem mutatkozott a’ 
javulásnak, ’s e’ pillanatban (éjjeli 11 órakor) mind
nyájan azt hiszik, hogy a’ király ezen éjszakát nem 
éleudi túl. 0  felsége maga is ezt nyilatkoztatá. Ma 
lévén a’ Waterlooi ütközetnek 22-dik évnapja, W el
lington herczeg, bevett szokás szerint, mint a’ nem
zettől ajándékul nyert Stratfieldsaye jószág’ liűbér- 
noke (Lehensträger), kódolási zászlót küldütt a’ 
kastélyba. Munster gróf, remélvén, hogy ama’ 
nagy nemzeti történetre emlékezés élénk hatással 
leend a’ beteg királyra, e’ zászlót ágyához vivé. 
Midőn annak jelentését a’ királylyal nagynehezen 
fölfogaták, ő kezét a’ zászlóra tevén azt nyájasan 
megfogá, ’s igy szóla gyünge hangon: „Igen, az

nyavalya’ kiütésekor vagy előtte vettek magokhoz , hirtelen 
tetemesre szaporodók, ’s többnyire, az epeláz ideglázi bélye
get öltvén magára , a’ legnagyobb veszélynek voltak kitéve, 
az intézet a’ nyavalya’ ideges (nervosus) charaetere miatt 
közbejárult cs. k. alsó-ausztriai kormány-elnökség’ egyiitt- 
munkálása által, az oda rendelt a. a. főorvos’ és megkiván- 
tató segédorvosok’, sebészek’ és betegápolók’ segedelmével, 
kik az academiából sem éjjel sem nappal nem távoztak, leg- 
munkásabban gyámolittaték. Midőn végre az ideglázban 
fekvők’ sokasága miatt valamelly ragály’ kifejlésétől kelle 
tartani, 0  kir. magassága fenséges ausztria - estei Miksa 
íőherczcg, saját nagylelkűsége’ ösztönéből, bádeni palotáját 
egész bútorozatával együtt az egészségesek’ ’s tökéletesen 
fölgyógyultak’ odavitelére azonnal megajánló; melly ajánlat 
tüstént hálás köszönettel használtatott.

O cs. k. Felsége pedig, mihelyt megtudta, hogy a’ gyó
gyulok’ szaporodtával a’ főherczegi palota szűk kezd lenni, 
hasonló czélra a’ mondott fürdőhelyen lévő császári lakhá
zak’ egyikét oda engedé, ’s mindennel, mi a’ növendékek’ el
fogadására szükséges, bőven elláttatá.

Az intézetbeli két orvos’ feszült iparának, kiket a’ leg
tapasztaltabb udvari orvosok segítettek tanácsaikkal, ’s a’ költ
séget nem kímélő ápolásnak sikerült, 82 beteg közül, kik az 
academiában gyógyittattak, ’s kiknek nagyobb része ideg
lázba ment által, a’ tetemes többséget lábadozásra hozni. 
Eddigelő az academiában hét növendék lön e’ nyavalya’ ál
dozatává , de azok közül is kettő melykórságban holt meg. 
Azon 17 növendék közül, kik rokonaiknál ápoltattak, mosta- 
nig hármat ragadott el a’ halál.

E ’ sajnos eset’ okainak közelebbi megvizsgálása ’s minél 
alaposabb kifiirkészésc végett, most már ezen intézet’ cura- 
toriuma’ részéről a’ legszorosabb ’s terjedelmesebb helyvizs
gálat rendeltetett, a’ köz egészségi tekintetből c’ végre meg
hívott hatóság’ feliigyelése alatt.

Az ezen utóbbiak által hivatalos utón szerzett, a’ legpon-

Angliára nézve dicsőséges nap volt!“ — 19 kén reg
gel következő bulletin jelent meg: ,,A’ király ez 
éjjel meglehetős nyugodtan aludt, de még is foly
vást igen gyünge ’s bágyadt. Miután ő felsége teg
nap a’ folyamatban levő statusügyeket elintézte, a 
canterburyi érsek’ kezeiből ép eszmélettel s látható 
üdültséggel vévé magához a’ szentséget. (Aláír.) 
H. Halford. M. T. Tierney. W. F. Chambers. D. Da
vies.“ __ Délután Londonban mindenki tudta, hogy
ő felsége’ életéhez többé nincs remény, ’s haldok
lása bekövetkezett. A’tudakozódok’ tolongása, mind 
a’ St. James-palota’ status-termeiben, hová a’ csar
nokokon keresztül csak nagynehezen leliete jutni, 
mind pedig a’ különféle hírlapok’ hivatalaiban leír
hatatlan volt. Esti 7 órakor egy status-hírvivő ér- 
kezék Windsorból a’ belügyek’ ministeréhez azon 
jelentéssel, hogy ő felsége’ halálát minden pillanat
ban várhatni. Már minden rendelés megtétetett, 
hogy a’ gyásztudósitás lehető legnagyobb gyorsa
sággal a’ különféle statushatóságokhoz ’s az ország’ 
valamennyi tartományába elküldessék. — TVind- 
sori hírlapok szerint a’ király’ betegsége tüdővész 
(pulmonary consumption) volt; azonban 18-kán már 
lábai is dagadni kezdének. Utolsó pillanatig minden 
kastélylakos tartozott az ő felsége’ hogyanléte fe
lőli szoros titkot megőrizni; sőt még az apródok’, 
titoknokok’, orvosoknak ’stb. is arról beszélni tilos 
vala. — Azon kereskedők, kiknek raktárai nyári 
és színes ruhaszövetekkel tömvék, súlyos veszte
séget szenvednek és sok kárt vallanak, mivel, a’ 
kitől csak telik, huzamosb időre ölt gyászt a’ kirá
lyért.

London, junius’ 20.

Ma a’ londoni hírlapok fekete széllel ’s következő utolsó 
bulletinnel érkeztek: „ Windsorkastély, jun. 20. Tetszett a’ 
mindenható Istennek legkegyelmesb fejdelmünket, IY. Vilmos 
királyt, szenvedéseitől "megszabadítani. O felsége megholt 
ma reggel 2 óra ’s 12 perczkor M. J. Thier ne y. W. F. Cham
bers. D. Davies.u Ezen eset ő felsége’ ministereivel ’s az 
ország’ valamennyi fő tisztviselőivel külön hírvivők által tüs
tént közöltetett. A’ canterburyi érsek ’s a’ lordkamarás, 
Conynyham marquis, a’ Kensington-palotáha ménének, ’s ő 
felségének az uj királynénak ’s fenséges anyjának a’ kenti 
herczegnének , a’ gyásztudósitást megvivék. Yiscount Mel
bourne ő felségétől parancsot vön, hogy nála 9 órakor Ken- 
singtonban udvaroljanak, ’s egy órakor e’ palotában tartandó 
titkos tanácskozásra adattak ki a’ meghívások. Tizenegyed- 
fél órakor a’ Pál-templom’ nagy harangjának tompa kongása 
hirdető London’ lakosainak a’ közönségesen szeretett ’s tisz
telt fejdelem’ kimultát; halotti zászlók lengének a’ templo
mokról ’s köz épületekről, a’ Themzén levő hajók pedig 
egész fél árboczig bocsátók le lobogóikat. Valamennyi tu 
dósítás megegyezett abban , hogy ámbár a’ király’ betegsége 
igen fájdalmas, halála még is csak csendes átszenderülés 
volt. Nem való, mit némelly hírlapok állitnak , hogy ő az 
utolsó napokban szünetlen álomkórságban (lethargia) feküdt; 
sőt inkább lelke mind végig borűtlan derült vala; ’s ő egy 
pillanatig sem veszté el sem emlékező tehetségét, sem a’ 
körülte történtek’ tudását. Betegsége felől eleitől fogva nem 
csalatkozott meg, ’s igaz emberhez és keresztényhez illő 
nyugalommal várta halálát. A’ Times ezt beszélik: A’ múlt 
hét’ egyik napján igy szólt orvosához: „Doctor, tudom, hogy 
életem hanyatlik, mindazáltal szeretném még a’ Waterlooi 
ütközetnek egy évnapját megérni. Próbáljátok meg, valljon

tosabb, legköriilményesb fölvételeken, jegyzőkönyvi vallo
másokon ’s Ilit alatti kikérdezéseken alapuló eredmények, 
minthogy a’ curatorium minden egyenes befolyástól és saját 
bírálattól ez ügyben magát megtartóztatni kötelességének 
ismerte, a’ főváros’ tapasztalt orvosainak egy választmánya’, 
Raimann tanácsos és udvari orvos’, báró Türkheim ’s Wirer 
doctorok és tanácsosok’, az ország’ főorvosa dr. Knolz kor
mánytanácsos’, Malfatti és Brants orvos doctorok’, ’s dr. 
Schiffner egészség-mester ’s városi physicus’ elébe terjesz
tettek, hogy azokat az intézet’ orvosaival együtt tanácskozva 
vizsgálnák ’s becsülnék meg. Véleményük oda járult, hogy:

1) Ezen ragályos betegségben sem a’ lég’, ételek’ ’s kü
lönféle létrészeik’, sem a’ réz főzőedények’ rossz volta, miu
tán minden e’ tekintetben támadott gyannt a’ legpontosabb 
’s Ilit alatti bizonyítványokon alapuló fölvételek tökéletesen 
elhárítottak, sem pedig eredeti ragály nem részes.

2) A’ konyha’ közelében fekvő udvarrészen a’ kűtvíznek 
némi állati megmérgezése vétetett észre, ’s ez okozza a’meg- 
betegiiléseket, ’s ezeket, miután ásáskor mélyen tekintének a’ 
föld’ gyomrába, könnyen íuagyarázliatólag okozniok is kell; 
mert nyilván :

a j  A’ ganaj - csatorna ezen udvari kúttal közösülésben, 
lígy szinte a’ szagtalan árnyékszékek’ felállítására szolgáló 
csatornák és döglelctes gőzzel tölt földalatti üregek talál
tattak ezen kűt’ közelében, honnan a’ kűtvízhez könnyen 
megtörténhetett a’ lerkezés.

bj Mert a’ kűtvíznek efféle megmérgezései hasonló körül
mények között Bécs fővárosában 1811. évben néhányszor már 
valósággal mutatkoztak, ’s azon okból sok személy vesztette 
életét.

e j  Mert az április és május hónapoknak szünetlen esőzé
sei iőkép alkalmatosak valónak, a’föld’fellágyulása ’s a’ meg
talált aláásások által a’ kútvízbe a’ szemétgödör’ és szagta
lan árnyékszékek’ ganaj - csatornájából ártalmas állati mér
gek’ beszivárgásait eszközölni.

c’ napig foltozgathattok-o ?“ Ezen kívánsága teljesült is. Ren
desen maga elébe rakató az érkező leveleket, ’s még 19kén 
reggel több iromány alá irta nevét. E ’ nap’ estéjén a’ körülte 
összegyűlt egész családjának ’s a’ palota’ valamennyi hű szol
gájának derült nyájassággal monda istenhozzádot. Siránkozó 
gyermekeitől környezteivé, Adelhaid királynénak, ki három 
hét óta betegágyától majd soha sem távozott, karjain holt 
meg, élete’ 72ik évének betölte után két hónapra ’s uralkodá
sa’ hetedik esztendejének szinte végeztével. A’ királyi öz- 

noha e csapásra reg elkészülve volt, mégis usy meg- 
renditteték általa, hogy igazán rosszul van. Fenséges uno- 
kahugálioz , a’ mostani királynéhoz, mint a’ Globe tudni 
akarja, a’ megboldogult fejdelem halála előtt néhány nap
pal Conyngham lord által saját kezével írott levelet küldött. 
A’ Times következő egyszerű halotti beszédet szentel neki. 
„Most már vége mindennek. Az angol jó agg király e’ föld’ 
zűrzavaraitól megszabadult, meg a’ házi ’s politikai aggo
dalmaktól , meg a’ testi fájdalmaktól , mellyek’ tekintete ré
mitő és siralmas volt. A’ halál azon, mi Vilmos királyban 
halandó volt, gonoszságát elkövette, ’s jósága’ és szelídségé
nek emléke utalómba veendi azon részét, melly a’ halállal da- 
czolt. Azon fejdelem, kinek veszteségét most siratjuk, leg
kisebb igazságtalanságot sem követett el, ellenséget nem in
gerelt, ’s ezért sírjában nem is kell rágalomtól félnie. Élete’ 
történetei egész világ előtt tudvák ’s a’ históriába beszövet- 
vék, úgyhogy űj életirásra alig nyújtanak anyagot. Lénye’ 
egyszerűségének bélyegét egész köz és magány - élete 
viselé ; nem volt benne semmi fitogtatás, mesterkéltség ’s 
visszatartás. Ő arra nézve, mit kötelessége’ körébe tartozó
nak elismert, magát szorgalmason, sőt serényen taníttató, 
nyilatkozásaiban őszinte v o l t , ’s elhatározásaiban csak tör
vény’ ’s igazság’ tekintete által engedé magát vezéreltetni. 
O egészen a’ házi boldogságra volt teremtve, nője, gyer
mekei ’s testvérei iránt szeretet-teli, híven ragaszkodó ifjú
sága’ barátihoz, ’s nekik szolgálni fáradhatlanul iparkodó. 
IV. Vilmos Anglia’ trónján egy privát rendű angol nemes
ember’ (gentleman) legjobb sajátságait fejté ki, egész ural
kodása alatt a’ legczikornyátlanabb és szabadelműebb ven
dégszeretetet, legserényebb bőkezűséget, legszivesb társal- 
kodást gyakorló. Minden helyzetben úgy viselte magát, mint 
becsületes, jóindulatú férfi.

A’ fentemlített titkos tanácskozás tizenegyedfél órakor a’ 
Kensington-palotában csakugyan elkezdődött. Az ország’ fő 
tisztviselői átadók pecsétjeiket ő felségének a’ királynénak, 
ki kegyelmes volt azokat nekik visszaadni. O felsége aztán 
megkérdezteték, mikor kívánna királynénak kikiáltatni; ő e’ 
végre junius’ 21 két határozó. Az ifjú királyné igen jó szín
ben volt, ’s minden adatok megegyeznek abban, hogy ezen 
legelső felléptekor nagy méltóságot ’s kellemet mutatott. 
0  felsége aztán a’ canterburyi érsek’ kezeibe tévé le a’ szo
kott esküt, hogy a’ protestáns vallást fentartandja. A’ cabi- 
neti ministereken kívül nagyszámú előkelő személyek jelen
tek meg: a’ cumberlandi herczeg, Wellington, Norfolk és 
Richmond herczegek, Grey, Brougham, Lyndhurst, London
derry, Castlereagh lordok, több más pairekkel, ugyszinte sir 
R. Peel, Stanley lord, ’s több alsóházi tagok ; a’ lordmayor 
is a’ londoni községtanács’ kiküldöttségével udvarolt ő fel
ségének.

A’ London Gazette’ egyik toldalékjában, melly délután 
adatott ki, ő felségének mai trónralépte után kibocsátott kö
vetkező nyilatkozása foglaltatik: „Költ a’ kensingtoni udvar
ban, junius’ 20kán 1837. 0  felsége a’ királyné, ma jelen lé
vén a’ titkos tanácsban, olly nyilatkozást méltóztatott adni, 
mint következik: „Ama’ súlyos és szoinorító veszteség, mel- 
lyet a’ nemzet ő felsége’, szeretett nagybátyám’, halála ál
tal szenvedett, kötelességemmé teszi, e’ birodalom kormá
nyát általvenni. E ’ nagy felelősség reám olly hirtelen ’s 
éltem’ olly zsenge korszakában tétetik, hogy ezen teher alatt 
egészen leroskadva érzeném magamat, ha nem táplálna a’ re-

dj Mert intézetnek csak azon papjait és cselédjeit szál
lotta meg ezen nyavalya, kik csupán vizet i t tak , ’s azt ezen 
kűtból hordatták; ’s mivel a’ betegség’ lefolyása tökéletesen 
megegyez azzal, melly hasonló okokból eredő betegségeknél 
mindenkor tapasztaltatott.

Mind ezen fölvételek’ eredményeihez képest, ’s az imént 
említett tanácskozási utón hozott orvosi határozatok’ végre
hajtásáért, ezen intézet’ curatoriuma’ részéről azonnal min
den készületek megtétettek, hogy a’ fölfedezett ’s az egész
ségnek ártó helybeli okokat, mellyek, mivel a’ föld alatt 
lappangottak, észrevételekre alkalmat mindeddig nem adó
nak, és csak olly sok vizsgálódás - okozta ásások’ által fedez- 
tethetének fö l , örökre el lehessen hárítani; e’ végre a’ legki
terjedtebb változtatások tétetnek, a’ tágas épület’ helyei, fő
kép a’ korosztályéi, mind tökéletesen kitakarittatnak, ’s leg
nagyobb gondossággal liárittatik el minden, mi távolról is 
ártalmas befolyással lehetne az egészségre.

Minthogy a’ legtöbb növendékeknek fölgyógyulásuk után 
pihenésre, huzamosabb falusi lakásra ’s részint kénes fürdők’ 
használására is van szükségük, az academia’igazgatósága azt 
rendelte, hogy ők ezen pihenés - id ő t , jóllehet az iskolai év 
még nincsen bevégezve, szünidőképen használják, aztán au- 
gustus’ közepén vagy végén, a’ jelen iskolai évből pótolják ki, 
’s az examen után újra folytassák az iskolát, hogy tanulmá
nyaikban e’ szerencsétlenség által hátra ne maradjanak.

Könyvismertetés.
A természet’ minden ajándékaival bővölködő honunk’ gaz

dagságát többnyire vagy nem ismérjük, vagy ha ismérnök is, 
a’ mint kellene, hasznunkra fordítni nem akarjuk, ’s inkább 
kapkodunk az idegen ’s néha a’ miénkhez jóságra nem is ha
sonlítható föld’ szüleményein, —• ’s miért? — leginkább



meny, hogy az Isteni gondviselés, melly engem e’ munkára 
hívott, annak teljesítésére erőt is adand, ’s hogy én szándékún’ 
tisztaságában ’s a’ közjó iránti buzgalmamban fel fogom ta
lálni azon állást és segédforrásokat, mellyek különben éret
tebb kor’ és hosszasb tapasztalásnak szoktak sajátjai lenni. 
Szilárd bizodalmáin’ a’ parlament’ bölcseségébe ’s népem’ hű
ségébe és szeretetébe helyezem. Különös haszonnak tartom, 
hogy olly fejdelem után következem, kinek alattvalói’ jogaira 
és szabadságira irányzott állandó tekintete, ’s azon buzgalma, 
hogy a’ törvények’ javítása ’s az ország’ rendezései elöinoz- 
dittassanak, nevét általános szeretet és tisztelet’ tárgyává 
tették. Angliában, forrón szeretett anyám’ gyöngéd ’s fölvilá- 
gosult gondviselése alatt neveltetvén, hazám’ alkotmányát 
gyermekségemtől fogva tisztelem és szeretem. Szünetlen tö
rekvésem leend, a’ reformált vallást, mint törvényesen fen- 
állót, épségben tartani, de egyszersmind mindenkinek teljes 
vallásszabadsági gyakorlást biztosítani. Erős kézzel fogom a’ 
törvényeket ótalmazni, ’s alattvalóim” minden osztálya’ sze
rencséjét ’s boldogságát, mennyire csak hatalmam és erőm 
engedi, előmozdítani.“

A’ hannoverai trón nem száll leányágra, liánom a’ ki
rály’ halála után annak testvéreire, u. m. elsőben a’ cumber- 
landi herczegre ’s ennek férfiágára, azután a’ sussexi her- 
czegre „maga személyére, történetesen pedig ennek jövendőre 
kötendő hasonercdetü házaságból származandó férfiágára,“ 
azután a’ cambridgei herczegre ’s ennek férfiágára, végre 
az uralkodó braunschweigi herczegre Vilmosra száll. Ezen 
házi törvény által a’ sussexi herczeg’ mostani gyermekei’, 
névszerint az estei ezredes’ igényei utasittattak el, vala
mint a’ braunschweigi herczeg’ Károlynak még jövendő ha- 
soneredetii házasságban is nemzetendő gyermekei a’ hanno
verai tróntól kizáratnak. — Továbbá magában foglalja ez 
a’ braunschweigi Vilmos herczeg’ helybenhagyásával megál
lapított örökösödés’ törvényén kívül, azon rendelést: hogy, 
a’ braunschweig-wolfenbiitteli herczegi férfiág’ lineájának ki
halásával (e’ mellett a’ fent érintett törvényben Károly her
czeg’ maradékai nincsenek világosan kirekesztve) a’ braun
schweigi herezegség a’hannoverai lineára, még pedig az ural
kodó királyra száll. — A’ braunschweigi ’s hannoverai ko
ronáknak egyszeri egy főre való szállása u tá n , bár a' han
noverai szálljon a’ braunschweigi lineára vagy megfordítva, 
a’ kettő egy, jövendőben soha egymástól el nem választható 
országot alakit.

Vilmos angol királylyal hihetőleg kihalt a’ Welfek’ (Guel- 
phek) házából származó fejedelmek’ férfiága, kiknek mérsék
leti és igazságos kormánya alatt érte el jelen nagyságát Anglia, 
gazdagságra, hatalomra ’s műveltségre nézve legelső nemzetté 
lön a’ földön. Ezen halállal, melly a’ brit ’s a’ hanoverai 
koronákat elválasztja, megszűnt egyszersmind Angliának egye
nes befolyása a’ német szövetség’ ügyeire. Azért is ezen 
halálesethez messzebb és mélyebbre vágó ’s nagyobb európai 
fontosságú kérdések csatolódnak, mint különben valamelly 
tartományban történt igazgatói változás’ alkalmával megesni 
szokott. Angolország a’ maga véleményeiben egész a’ gyökig 
megliasonlott, és a’ conservativ és reformáló vélemény (mert 
a’ radical, a’ meddig csak politikai erővel bír, a’ reformáló- 
nak csak egy magosabb lépcsője) csaknem hasonló sulylyal 
állnak szemközt. így nyer a’ király, azon erő mellett is, 
melly alá az ő tettei is esnek, még egy nagy csaknem elvá
lasztó súlyt —-? 0  ugyanis a’ pártok’ majdnem egyensúly
ban lebegő serpenyőinek egyikét lenyomja koronája’ súlyá
val. De épen ez ama’ pont, melly körül most a’ politika, 
Anglia’ jelenkora, talán jövendője is, sőt részint Európának 
politikája ’s helyzete forog.

fGlobe.J A’ cumberlandi herczeg — most hannoverai ki
rály — az utolsó éjjel Windsorbao há l t ,  ’s ma reggel 8 óra
kor a’ St. James-palotában szobáiban szállá meg. Négylovas 
kocsin ment oda kiséret nélkül. A’ hannoverai király most 
már megszűnik a’ birodalom’ pairje lenni, ’s holnap egy gőz -

csak azért, mert a’ mieink nem annyira magasztaltatnak, min- 
dennapiasok, ’s kevésbe kerülnek, amazok pedig ritkábbak 
’s drágábbak. Ha legközelebb hazánk’ ásványos vizeit, forrá
sait e’ szempontból megtekintjük; akár azoknak számát, akár 
minémüségét, akár orvosi hasznukat veszsziik gondolára, 
honunk a’ szomszéd ’s távolabbi országokkal méltán pályáz
hat, sőt egyik sem dicsekedhetik annyi, olly hasznos és sok
féle fürdőkkel. Hanem ezen kincset, a’ hazánkban lévő szám
talan ásványos forrásokat, kevéssé ismérjük czélirányos topo- 
graphi ’s orvosi leírások’ hiánya miatt. Nagyobb részt csak 
neveiknél ’s habozó híreiknél fogva ismérjük, midőn a’ 
leghíresebb honi fürdőknek ’s ásványos forrásoknak tudomá
nyos és rendszeres leírását hiába keressük a’ majd minden 
tárgyakra kiterjeszkedett ’s ezeket altaljában elmellőző ha
zai literaturánk’ körében; ennélfogva nem annyira betege
ink, mint pénzes uraink látogatják azokat megunt életök’ 
mulattatására. E ’ nagy hiányt hárítja el Sigmund Lajos Ká
roly orvos, f. e. Pesten kijött e’ czírnü munkája á lta l:  VA’ 
füredi ásványos források, és a’ Balaton tava, orvosok és 
fürdői vendégek’ számára, némely e’ tárgybeli segédeszkö
zök9 és tulajdon tapasztalása után előterjesztve. Sigmund 
Lajos Károly orvostul.u Füred’s Mineralquellen, und der 
Plattensee für Aerzte und Badegäste nach den vorhandenen 
Hilfsmitteln und eigenen Untersuchungen dargestellt von 
Dr. Carl Ludwig Sigmund. — Ezen minden tekintetben je 
les munka van ajánlva cs. k. örökös Főherczeg, ’s szeretve 
tisztelt Nádorunk’ fenséges herczegi hitvesének Mária Do
rottya Főherczeg-asszonynak. — A’ rövid, de velős élőbe
szédben előadja a’ szerkesztő azon alapos okokat, melyek őt 
a’ füredi kellemes vidéken fekvő, gyógyító erejöknél fogva 
ajánlható ásványos vizeknek és forrásoknak leírására ösztö
nözök, megemlítvén azon akadályokat is, melyek terve’ kivi
telét nehezítették, — egyszersmind az e’ tárgyban segéd ke
zeket nyiíjtó nagytudományu férfiaknak tisztelt útmutatá
sát szerényen megismérve, ’s e’ tárgynak később közre bo

hajón el fog utazni, a’ reá’ szállott koronát fölteendő. Ilan- 
noverába érkcztévcl a’ cambridgei herczeg’ alkirálysága ma
gától megszűnik. Az utóbb nevezett kir. herczeg útban va
gyon Anglia fe lé , ’s minden órán váratik. Midőn később az 
előbbeni cumberlandi herczeg a’ Kensington palotában tar
tatott titkos tanácsból visszakocsizott, egész útjában St. Ja- 
mesig a’ néptől kedvetlen lármával üdvözölteték (he was 
hooted).

Junius’ 21 kén mindkét parlamentházban az esküvést foly
tatták. Az alsóházban 500—-600 tag tette le a’ hódolási hi
t e t , közöttük de Laci/ Evans general (most ismét ezredes) 
is, ki az előtti napon érkezett Londonba, ’s Palmerston lord
dal a’ külügyek’ ministeriumában mindjárt hosszas értekezést 
tartott. J. Russel lord jelenté , hogy hihetőleg más nap a’ 
korona’ részéről némi tudósítást hirdetend. Hasonló közle
ményt tön Melbourne lord a’ felsőházban. Mindkét ház 4 
órakor oszlott el. A’ tagok’ hódolási esküje következőleg 
hangzott: „Én N. N. szentül Ígérem ’s esküszöm, hogy az 
alattvalói kötelességet ő felsége Alexandrina Viktória iránt 
híven megtartom és teljesítem — mindazáltal megboldogult 
IV. Vilmos király ő felsége’ természeti örökösének, ki annak 
királyi özvegyétől netalán születni fogna, jogait meg nem 
sértve. Erre esküszöm, Isten engem ugy> segéljen!“ Mivel 
azonban ő felsége a’ királyné, tegnap közlött nyilatkozása 
alá a’ titkos tanácsban nem „Alexandrina Viktória,“ hanem 
csak „Viktória“ nevet i r t ,  az iránt sokáig késedelmeztek ’s 
végre kénytelenek voltak a’ mindkét parlamentház’ asztalain 
fekvő esküformákat megváltoztatni.

F ran czf ao rszá g ’.
Paris, junius’ 20.

A’ leggondosabb készületek tétettek tegnap este a’városház’ 
környékében, a’ csendháborítás’ és szerencsétlenségek’ eltá- 
voztatására, ’s eddigelő nem is hallik , hogy valahol szeren
csétlenség esett volna. A’ király ’s a’ királyi család 6y2 óra
kor érkeztek a’ városházhoz. Mindkét praefectus , a’ megye’ 
főtanácsa (General-Conseil) , a’ párisi városbirák (maire) ’s 
a’ nemzetőrség’ vezére fogadók el a’ királyt a’ bejárásnál. A’ 
királyné ’s a’ herczegasszonyok, ltambuteau, Delessert, Bes
son, Jacqueminot, Bessas-Lamegie és Marinier dámák által 
fogadtattak. A’ királyi család mindjárt, még pedig követ
kező rendben ült asztalhoz: a’ király a’ francziák és belgák’ 
királynéival, az orleansi herczeg a’ mecklenburgi özvegy örö
kös nagyherczegnévcl, a’ neinoursi herczeg az orleansi her- 
czegnével, a’ joinvillei herczeg Adelaide herczegasszonynyal, 
az aumalei herczeg Mária herczegasszonynyal ’s a’ montpen- 
sieri herczeg Clementine herczegasszonynyal. Az asztal 1S2 
személyre volt terítve. A’ lakoma’ vége felé a’ király kezébe 
poharat véve, fö lálo tt; valamennyi vendég szintúgy cselek- 
vék ; ő felsége pedig a’ társaság’ mély tisztelettel teljes csen
dében következőkép beszélt: „Praefectus ur , én Páris váro
sáért áldomást akarok inni; tudtára akarom adni, milly mé
lyen hátának meg azon gondolkozásmódok, mellyekkel irán
tam viseltetik, ’s milly igen megindítnak azon érzelmek, mel- 
lyeket benne legidősb fiam’ menyekzője gerjeszt. Én nem 
csak saját nevemben szólok, hanem egész családom’ nevében 
mondok Önöknek köszönetét azon elfogadásért, mellyet me
nyemnek készítettek, ’s azon fényes ünnepért, mellyet ne
künk adtanak. Én annál mélyebben el vagyok attól fogódva, 
hogy e’ pillanatban ugyanazon teremben vagyok , melly olly 
sok visszaemlékezést idéz előmbe; mert július’ Síkén, Fran- 
cziaország’ követeitől, kiknek szava kívánt fel, környezve ’s 
kisérve, azért jöttem ide, hogy az olly vitézül védett charta’ 
diadalmát ’s minden szabadságaink’ ’s alkotmányos intéz- 
vényeink’ fentartását biztositsam. Innét, ezen ablakból (a’ 

■király kezével az ablakra mutatott) lön szerencsém, a’ tö
ménytelen sokaságnak, melly a’ piaczotés a’ partokat elboritá, 
tartós örömzaja közt, terjeszteni ki ama’ dicsőséges zászlót,

csátandó munkájában leendő bővebb előterjesztését Ígérve. — 
A’ IX. X. XL XII. és XIII. lapokon előszámlálja azon tudós 
munkákat, mellyek a’ 16. század’ elejétől fogva időnkig e’ für
dőrül ’s torul nyomtatásban kijöttek, azon sajnálkozó észrevé
tellel, hogy azok többnyire hiányosak, ’s a’ mostani körül
ményeknek megnemfelelők, e’ mellett az olasz és angol uta
zóknak régibb ’s újabb időbe ezen ásványos forrásokróli je 
les le írása it , mellyek hogy ne léteznének, föl sem teszi, 
óhajtaná a’ közönséggel megisinértetni.

Az egész munka hét főbb szakaszt foglal magában. 
Az I. szakasz’ 1. lapjától fogva a’ 14ig némclly történeti 
adatokat közöl a’ sz. Füredről és a’ 12 inérföldnyi hoszú 
és néhol 2 mértföldnyi széles Balaton’ nevéről, — elkezd
vén a’ magyar honunkat Pannónia ííév alatt lakott rómaia
k o n , később gothusokon, hunnusokon, avareseken ’stb. 
— Ezekről általmegy ezen tájéknak mind a’ három korszakbeli 
királyaink alatti állapotjára, bevégezvén azon jegyzéssel, 
hogy 1836ban mintegy 1000 vendég láttogatta meg ezen 
orvosi erejöknél fogva igen nevezetes ásványos forrásokat.

A’ II. szakasz közönséges leírását adja elő Fürednek és 
a’ Balaton tavának, lap 14— 53. Nevezetesen: lap 14—32. 
megisinérteti a’helylyel, u. ni. az ásványos orvosi erejű forrá
sokkal, fürdőkkel, ezek körül fekvő épületekkel, az azokban 
lévő szállásokkal, egészségi helyzetekkel, az itt  uralkodó 
rendel ’s fenyítékkel, fürdői ’s lakási díjjal, étel-laistrom- 
mal, az ásványos vizek’ üveg ’s más edényekbe való tőltöge- 
tése’ szabályaival és költségeivel. — A’ 32— 37. lapokon hely
zeti isméreteket hoz fel a’ Balaton taváról; 37— 43 1. földter
mészeti ’s tulajdoni, minémüségi és ásványi nézetből véte
tik fel Füred, annak vidéke, a’ Balaton’ éjszaknyugati ré
sze; 4 5 —48. 1. előszámláltatnak azon számtalan igen jó 
ízű gyümölcstermő fák, orvosi erejű füvek, sőt minden tekin
tetben hasznos ’s ritka növények, mellyek e’ vidéken 
felette bőven találtatnak. L. 48 — 50 állati nézetből olly 
gazdagnak mondja a’ sz. ezen vidéket, hogy több heteket

mellyet olly örvendve pillanték ismét meg, ’s azon szép 
színeket, mellyeket mi olly nagy lelkesüléssél fogadánk is
mét el. E’ poharat felköszöntöm: Páris városa’ boldogsói 
gáért! Mindnyájan tudják, mikép bizton hiszem, hogy ez 
állandó czélja ohajtásimnak s törekvéseimnek; ’s Önöket bol
dogoknak láthatni azon legédesb jutalmazás, mellyben törek
vésein ’s elszánásomért részesülhetek.“  — E ’ szavak után, 
mellyek a’ legélénkebb tetszéssel fogadtattak, az asztaltól 
felállónak, ’s a’ király egy másik szobában a’ diplomatái tes
tület’ tagjait fogadó el. Azután egy, ezen alkalomra Seribe 
által készített ’s Auber által muzsikára illesztett karének 
zengedezteték el. Duprez és Levásseux u ra k , Falcon 
leányasszony és Dorus-Gras asszony énekelték a’ magány 
dalrészeket. — E ’ hangverseny’ végeztével Seribe és Au
ber urak bemutattatának az orleansi herczegnének, ki leg- 
szivesb és leereszkedetteb köszönetét mondó a’ neki nyúj
tott éldeletért. Ezután az egész királyi család a’ nagy táncz- 
terembe ment, hol már valamennyi meghívott személy, számra 
mintegy 6000, jelen volt, kik a’ királyt legélénkebb örömzaj- 
jal üdvezlék. Maga a’ terem is igen pompás látványt nyujta; 
az oszlopok aranyszövetekkel fiiggönyözve, a’ mennyezet pe
dig és falak új ’s drága festvényekkel ’s tükrükkel valónak fül
ékesítve. Ezernyi gyertyák és lámpák a’ legtündöklőbben 
világítók meg a’ teremet, ’s ncvelék kecseit ’s ékes öltöze
teit azon 600 dámának, kiknek számára egy kissé magas he
lyen ülések voltak készítve. 10 órakor kezdődött el a’ táncz- 
mulatság. Az első quadrilleben a’ belgák’ királynéja az or
leansi herczeggel tánczolt; az orleansi herczegné ltambuteau 
gróffal; Mária herczegasszony Jacqueminot generállal; Cle
mentine herczegasszony Ganneron úrral; a’ neinoursi her
czeg Delessert asszonynyal; a’ joinvillei herczeg llocca asz- 
szonynyal. Néhány táncz után a’ herczegasszonyok, hogy 
a’ nyomasztó hőségről kissé kihűtödzenek a’ különösen 
számokra készített öltöző szobákba vonultak; ’s ez alka
lomkor az orleansi herczegné rendkívül elmés módon le- 
peték meg. O tudnillik egy rózsa - mousselinnal bevont 
szobába lép e t t , mellyben a’ drága Psyche (tükör) malachit- 
kőbiil volt felállítva, mellyet neki Páris városát nyújtja aján
dékul, ’s midőn most e’ szoba’ ablakainak egyike kinyittatott, 
a’ herczegné egy mesterségesen oda alkalmazott ’s még mes
terségesebben kivilágított diorama által hirtelen Ludwigslustba 
látó magát áttévc, mellynek kastélya ’s környéke csalóka ha
sonlósággal voltak ábrázolva. Az orleansi herczegné mélyen 
meg vala ille tődre , ’s a’ mívészeknek, kik e’ díszitvényt ké
szítették, ’s kiket neki a’ Szajna megyei praefectus mutatott 
be, igen élénk köszönetét monda. 12 ’s 2 órakor vacsorái
tok az alsó emeletben. A’ k irá ly ’s királyné már 11 órakor 
eltávoztak, a’ herczegek és herczegasszonyok ott maradtak 
éjfél utáni 1 óráig. A’ mulatságnak reggeli 7 óra tájban lön 
vége.

Az 1830diki Charte hirlap azt mondja 22ről jrn ius’: Két 
nap óta elfogattatásokról beszélnek, mellyek I9kén történ
tek volna, a’ király’ élete ellen intézett úgynevezett össze
esküvés’ megakadályoztatása végett. Elfogattatások történtek, 
de kénytelenek vagyunk magunkat oda nyilatkoztatni, hogy 
mostanig ezen a’ felsőség által kiadott ráigazitások ezen el- 
fogattásoknak nem illy bélyeget ’s fontosságot adnak.

S p an yo lország’.
A’ Moniteur junius’ 24ről ifjabb telegrafi tudósításokat a’ 

harezmezei történetek felől nem közöl. — A’ Guisona mel
letti ütközet, hol mint a’ hivatalos tudósításokból tudva van, 
mindkét fél magának tulajdonítja a’ győzedelmet, a’ eristinói 
hatóságoknak Barcelonában, hol akkor Tristanif alkalmatlan 
közeledése miatt nem csekély aggodalomban voltak, a’ leg
nevetségesebb és szemtelenebb hazugságokra szolgáltatott 
anyagot, mellyekből a’ Journal des Debuts egy, Barcelonában 
megjelenő hírlap’ kivonatában a’ következő mutatványt köz-

kivánna az itt földön ’s vízben létező nagyszámú állatoknak, 
mellyek közt az egészségnek veszedelmes egy sem találtatik, 
megismérésére ’s rendszeres leírására; lap. 50 — 53 Füred’ 
éghajlatja’ kellemessége ’s egészséges volta adatik elő. —

A’ III. szakaszban 1. 53 — 67. Az ásványos és Balaton ta
va’ vizének tulajdonságit bőven előterjeszti a’ sz. mind phy- 
sikai, mind chemiai szempontokból. —

A’ IV. szakaszban 1. 69— 94 a’ sz. orvosi nézetből ve
szi fel mind a’ forrásokat, mind a’ fürdőket, — nevezetesen: 
elsőben orvosi hatóságokra nézve közönségesen, azután a’ 
füredi források’ és a’ Balaton’ vizének használását ivás és 
fürdésképen, — majd utasítást ád a’ forrásoknak ’s fürdők
nek miképeni használására. Az V. szakaszban 1. 94— 99. 
értesít a’ sz. a’ füredi evés’ és élésmód’ szabályairól. — 
A’ VI. szakaszban 1 99 — 105 előterjesztetnek a’ mulatság
ra, gyönyörködtetésre rendelt helyek, séták, tájéki kirán
dulások ’s vidéki körülnézések. -— VII. szakasz’ 1. 105, 
106. berekeszti a’ sz. ezen becses munkáját egy utazási leí
rással, melly által nem csak a’ közelebbiek, hanem a’ távo
labb ’s külföldön lakók is, minden csavargás nélkül egyene
sen ezen hasznos, egészséges éghajlatú ’s a’ természet’ min
den gyönyöreivel gazdagon megáldott füredi ’s Balaton mel
léki tájékra eljuthatnak; ide csatolván azon jeles munkákat, 
mellyekre a’ tudós sz. könyvének több lapjain hivatkozik. — 

Óhajtanok, hogy honunkban a’ számos ásványos vizeknek 
’s fürdőknek több illy rendszeres és környiilállásos leírásai 
látnának napfényt, mint a’ minőt a’ t. sz. és orvos Sigmund 
ur kezünkbe adott, — mellyet nem csak az orvos urak, ha
nem minden elerőtlenedett ’s gyengélkedő betegek, ’s ma
gokat mulattatni kívánó egészségesek a’ legnagyobb siker
rel használhatnak; — igy alaposan reménylhetnők, hogy 
nem csak hazánk’ fiai és szépei czélirányosabban sőt számo
sabban meglátogatnák ezeket, hanem az idegenek is örömmel 
tolonganának honunk’ gyönyörű ajándékainak használására.



li, inolJjet itt szorul szóra fordítva adunk: „Don Carlos 12. 
megtúmadlatott ’s 6000 embernyi veszteséggel megveretett. 
Ágyúink a’ zcndülők’ rendéiben iszonyú pusztítást tettek. A 
foglyok’ és szökevények’ száma tömérdek. Midőn Don Carlos 
az ütközetet elvesztő, igy kiálta önnönihez: Szabaduljon, a 
ki tud!“ — ’s megeresztett kantárral elnyargalt. 13kan 
az ellenség’ üldözését folytatták. Azt halljuk, hogy a navar- 
rai gyalogság szörnyen összekaszaboltatott. Három egész 
zászlóalj tétetett semmivé. Már 2000 fogoly és 1000 szöke
vény van nálunk. — Don S ebastian  infans tanulónak öltözve 
szökött cl a’ zen dűlők’ táborából; megadó magát seregünk
nek, ’s már szolgálatot is tesz a’ királyné’ ügyében. — Utó- 
irá s . Hegységbeli levelezőnk épen most érkezik meg egészen 
izzadsággal borítva Esparaguerrából, ’s jelenti, hogy Don 
Carlos, a’ mieinktől szüntelen űzetve, a’ solsonai utón egész 
udvarával együtt elfogatott. — Ezen kicsapongó tudósításokat 
a’ Journal des Debats’ előadása szerint, Barcellonaban a leg- 
hiszékenyebb elragadtatással fogadták. A’ főtemplomban ün
nepélyes „Tedeumot“ énekeltek; valamennyi polgári ’s kato
nai hatóság, a’ nemzeti katonaság’, az angol és franczia ha
jóhad’ tisztjei és töménytelen nép jelent meg a’ szertartáson. 
Ugyanakkor ünnepeltetek a’ szabad férfiak’ egyesülése is, 
valamennyi harang meghozatott s ágyúik siittettek ki: estve 
az egész város kivilágittaték, tánczmulatságok, hangversenyek 
adattak; mindenütte’ kiáltás hangzott: „Az eszmék’ és cse
lekedetek’ egysége ! Élet- ’s lralálharcz a’ zsarnokoknak!“

A é sib e t a ! f « 1 cl.
Junius’ 7én nyittatott meg Amsterdamban a’ németalföldi 

kereskedőtársaság’ tanácsának esztendőnként tartatni szokott 
gyűlése. -— Jlouren elnök kedvező tudósítást terjesztett elő a’ 
társaságnak lefoly t évben tett monkálódásáról. A’ gyarmati ter- 
mesztvényekből a’ társaság’számolásához képest ezen évben az 
idevaló eladó helyeken 52 millió németalföldi félfont kávé, 
38 millió hascn-l’ontnyi ezukor, 2800 láda indigo, nevezetes, 
mindazáltal most nem olly nagy mennyiségű mindössze 
csaknem 27 millió forint értékű eladott fűszerszámok mel
le tt ,  — számos csomó bőrök ’stb. fel nem számítva. — A’ tár
saság’ szétküldései az 1835 évit mind mennyiségben mind becs
ben meghaladják. Ezeknek részére a’ jávai bankból egy osz
tály 30 pcentummal fizettetik ki. Ezen actiák’ cursusa 200. 
felül ált. A’ társaság 98 hajón 1836. évben 32000 terhű 
hézagot rakott meg; a’ batáviai iigyviselőség ezen kivűl még 
két hajón egy egész, vagy részes visszarakodásról gondos
kodott.— 5,638,712. ft. a’rakodásnál és 716,817. ft. a’ bizto
sító jutalmakért fizettetett.

Hí é isi e t o r s z á g*.
Rajnahessen, junius’ 20.

Tegnapelőtt nyittatott meg Wiesbadenben a’ legjelesebb, 
fokép délszaki Mémetországbeli rabbik’ zsinatja. Ezen tudós 
és felvilágosult férfiak Wiesbadenben, hol a’ zsidó hittant 
(theologia) tárgyazó folyóirat’ nagytndományu szerkesztője, 
dr. Geier, lakik (ki e’ zsinatra is adá az ösztönt) önszán- 
lukból gyűltek össze, az isteni tisztelet’, szertartások ’stb. 
ügyében korszerű javítások felől értekezendők, hogy illető 
hatásköreikben megegyezőleg ’s igy siikeresebben munkál
hassanak. Hogy e’ zsinatnak szándéka lett volna, a’ zsidó 
vallást követő valamennyi németországi községre nézve teen
dő javítások’ tárgyában mintegy auctoritásnak tekintetni, tel
jességgel nem való. Czélja clőlcgesen csak az, hogy tulajdon 
lépéseiről értekezzék, nem tekintve a’ többi rabbik’ vállala
tira. Egyébiránt a’ Wiesbadenbe érkezett rabbik’ ügyessége 
kezeskedik, hogy c’ zsinat nem fog kívánt síikor nélkül maradni.

Regensburg, junius’ 23-
Egy igen szomorú eset adá elő magát tegnap szomszéd

ságunkban. Egy úgynevezett ordinari-hajó, mclly innen 
utazókkal ’s jószágokkal indult cl a’ Dunán llécs felé, tegnap 
reggeli tíz órakor, a’ víz’ szerfölötti magassága miatt, a’ ha
jókormányosok’ gondatlansága’ következésében, az innen két 
órányi távolságra fekvő dunahídhoz ütődött, mi két hídláb’ 
ledőlését ’s a’ hajó’ felfordulását okozá. Mintegy ötven 
személy közül eddigi tudósítások szerint huszonhat találta 
sírját a’ habok közt; a’ megszabadul tak közűi többen szen
vedtek a’ híd’ bedőlte által kisebb nagyobb mértékben veszé
lyes sérüléseket. A’ borzasztó gyászjelenet közben a’ sze
rencsétlenek’ megtartására szánt feláldozásnak egyes szívre- 
ható példái szemléltettek; a’ megszabadultak Thurn-Ta- 
xis herczeg’ nagylelkűsége ’s az oda siető hatóságok’ ’s a’ t.

munkássága által olőlegcseu szükséges szállásban és gyors 
orvosi segélyben részesültek.

R e g e n s b u r g b ó l  érkezett privátlevelck’ előadása szerint, 
a' junius’ 22kén felborult hajónál ő fensége a’ thurni ’s taxisi 
herczeg maga is a’ hullámok közé ugrott ’s két gyermeket 
mentett meg, ’s általában magát minden veszélynek a’ legna
gyobb önraegtagadással tette ki, hogy az emberéletet meg
tarthassa.

T ö r ö k o r s z á g
Konstantinápoly, junius’ 13.

Valamennyi nemzet’ kereskedői karának Taliir 
basa által benyújtott kérelemlevele’ következésé
ben, a’ szultán késznek nyilatkozott annak kérel
meit ’s előterjesztéseit fontolóra venni, ’s már pa
rancsot is adott, miszerint a’ keresztény házakkal 
a’ pénzmunkálatok intéztéssenek el, hogy a’ vert 
pénzek’ értékcsökkentése (Entwerthung) megaka- 
dályoztathassék. Ennélfogva a’ párák’ becse 454-en 
áll. Az Aleon ház e’ mellett a’ porta’ érdekén dol
gozik. A’javaslóit kereskedési árjegyzék a’ nagy 
udvarokkal hasonlókép a’ szultán’ Ítéletére van bíz
va, ’s ő fensége’jóváhagyását, mint mondják, meg 
is nyerte. Egyébiránt itt a’ legnagyobb csend ural
kodik.

A’ szultán, mielőtt ide megérkezett volna, St. Steplia- 
nóhoz közeledvén , mindkét herczegjét ott találta , kik lábai
hoz borultak , ő pedig a’ trónörököst szivéhez szorítván igy 
kiálta fel: „Te fogod mívemet folytatni!“ Azóta a’ Bospho
rus melletti palotájába költözött. — A’ szultán azon nagy
számú szegény hajósok’ panaszaira, kik Levante és Essex 
angol gőzhajók’ járása által a’ Bosphorus’ mentében, kere- 
setöktől megfosztottak, azoknak járását megszüntetni pa
rancsolta. Az idegen ministerek’ előterjesztésére megenged
tetett m é g is ,  de csak a’ keresztényeknek, hogy ezen gőz
hajókat használják. Azonban a’ nagyszámú török hajósok 
ezen gőzhajókat kicsapongásokkal ille tték , sőt meg is akar
ták támadni; de a’ kormány a’ főczinkosokat csakhamar el- 
fogatá. Ezen esemény felől némi összeesküvés’ hírei ter- 
jengének, mellyek azonban hitelt nem érdemlőnek. — A’ ke
reskedési crisis folyvást ta r t ,  ’s a’ Bukarest, Jászvásár és 
Odessából jött tudósítások nem képesek azt enyhíteni. Múlt 
héten egy bukaresti kereskedőház’ megbukta’ következésében, 
Zakaroff Tutschkof a’ ház’ főnöke Scutari mellett vízbe ug
ro tt ,  kit Perában egyetemileg sajnálnak. — Bizonyos, hogy 
Shark amerikai goelette, melly Porter ügyviselőt v i t te , a’ 
Dardanellákon fermán nélkül ment keresztül,’s igy az unkiar- 
ikelessi szerződést megsértette. E ’ miatt közötte ’s a’ porta 
közt levélváltás támadt. A’ szultán, mint mondják, nagyon 
neheztel, Porter pedig oda nyilatkozék, „hogy a’ goelette 
nem hadi, hanem kercskedőhajó“ , mi által az éjszakameri
kai minister’ részéről ezen annyit vitatott szerződés’ elisme
rése hallgatva kimondatott. — Salonichiből f. hónap’ 1-jén 
jött tudósítások szerint, Ebbassan tartomány folyvást hábo- 
rog. Több ügyviselői az aegyptusi alkirálynak, ki álarczát, 
mivel az örökösödésre nézve tett javaslatai félrevettettek, 
ismét levetni látszatik , elfogattatván, Bumelia-Valestier- 
ből ide kiildetének. Kétségtelen leveleket ’s nagy pénzmennyi
séget találtak nálok. Azon megkegyelmezés, mellyct Targil 
Hasi a’ szultántól nyert, úgy látszik, ellenkező hatást tön a’ 
békételenek’ titkos főnökeire. — Aegyptusból a’ portának egy 
hírnök vitt május’végéig terjedő tudósításokat, mellyek Meh
met A li  alkirály’ terveit egészen fölfedezik. O hirtelen új 
kivánatokkal lép föl, mellyek az előbbieket a’ porta iránti 
megalázódásra nézve mind felülmúlják, és fegyveres erő nél
kül soha sem fognak elfogadtatni. Azóta ezen kivárnátok fe
lett nagy tanácsgyülések tartatnak, ’s a’ porta tegnap hiva
talos leveleket küldött Alexandriába. Ekközben Diarbekir és 
Aleppo tartományokból 9 és 16 napra tatárok érkeztek ide 
azon tudósítással, hogy Syriában Ibrahim basa’ távolléte 
alatt zendülés ütött ki. A’ zendülés’ helye L is , hová tüstént 
annak elfojtására három aegyptusi ezred indult. Ugyanek
kor tűzék ki Latakie’ hegylakói, valamint Naplous’ lakosainak 
egy része is, a’ zendülés’ zászlóját. E ’ tudósításnak Adanába 
érkezte után, Hol most már a’ dögmirigy is kiütött, St. Jean 
d’Aereből egy hajó ment el Alexandriába, ezen eseményt Ibra
him basának megjelenteni. Egyébiránt Hafiz basa kívánt si
kerrel folytatja kisded háborúját Diarbekirben a’ Linguri hegy’

lakosai ellen. — Lord Ponsonby angol követ a’ fentebbi tu
dósítások’ megérkeztével két futárt kiilde Londonba. —• A’ 
dögmirigy a’ birodalom’ valamennyi tartományában terjedez.

Konstantinápoly, junius’ 14.
Az utolsó posta óta, azon rendszabályok’ követ

kezésében , mellyek a’ vert pénzek’ értékcsökken
tése ellen a’ szultán’ részéről vétettek elő, a’ párák’ 
becse 440-re javult. A ’ kereskedői kar üdülni kezd 
félelméből, ’s úgy látszik, megmenekvénk egy na
gyobb crisistől, jóllehet az elővett rendszabályok csak 
alakoskodók (palliativ). — A’ tartományokból nem 
közölhetünk semmi újat. Smyrnában a’ dögmirigy 
folyvást rettenetesen dühöng. Minden nemzetbelit 
megszállott. Bulard franczia orvos, mint mondják, 
emberszeretetének áldozatja lön. De mivel a’ fran
czia követ erre nézve tudósítást nem vett, e’ hír 
még valósulást látszik kívánni.

A f r i k a .
A’ loulonnais Túnisból május’ 25ki híreket hoz. A’ bey- 

nek adót fizetni köteles törzsökök összegyülekeztek, mivel 
ő a’ reájok vetett szörnyű adót egy katonai csapat által akar
ta beszedettetni; — a’ bey’ csapatjai többszöri ütköze
tekben megverettettek, — ’s azzal is fenyegetődztek, hogy 
ha a’ bey követeléseit le nem szállítja, ők a’ bonai hatalom 
alól kiveszik és a’ francziák’ uralkodása alá adják magokat, 
kik semmi adót nem kívánnak.

E g y v e l e g ’.
Az autuni püspök’ személye ellen intézett gyilkolási pró

bára nézve egy körülményt beszélnek , melly nem épen ér
dektelen ’s könnyen is megfejthető (?). Két éjjel ama’ bősz 
próbatét előtt a’ főpap álmában egy embert lá to t t , ki min
denkép azon v o l t , hogy őt életétől megfoszthassa. Soha 
sem érzett illy félelmet, ’s gyilkosa’ erőszakoskodásaitól 
menekedni kitelhetőleg iparkodék. Ezen ember’ magatar
tása, termete, arczvonalai a’ főpap’ képzeletében még jelen 
valónak, midőn az oltár’ szolgája a’ templomból kimenvén, 
megpillantó azon gazembert, ki élete után ólálkodott. A’ 
gyilkos még meg sem motszant, midőn a’ püspök már reá 
ismert, ’s megrettenvén, ábrázatját be takaró’s komornokát 
hívó. A’ gyilkos e’ pillanatban süté el fegyverét. Efféle 
történet nem egyetlenegy a’ históriában; mert, mint tudva 
van , Caesar’ gyilkosainak egyike a’ philippii mezőkön egy 
rémet (kisértetet) látott, ki neki azelőtt néhány nappal meg
ígérte , hogy éltének utolsó pillanatiban vele ismét fog ta 
lálkozni. Már bizonyos , hogy az autuni püspök’ gyilkosa 
önmagát arra kötelezte, hogy a' dijoni, bourgesi és neversi 
püspököket is megölje.

A’ követház’ junius’ 2 lén a’ financz ministerium’ költség- 
vetésével (Budget) foglalatoskodott. Ganguier ur azon éven
ként előforduló ajánlatot tette, hogy a’ ministereket kivévén, 
a’ kamaraülés’ ideje alatt, egy követnek se (ki egyszersmind 
tisztviselő) fizettessék ki tartalma. — Ezen ajánlat a’kamará
tól, melly Ganguier ur’ sértésekbe is beleereszkedett beszéd
jét többnyire nevetve hallgatta, félre vettetett. — Junius’ 22. a’ 
had-ajánlat vétetett tanácskozás alá. — A’ pairek’ kamarája 
még most is mindig a’ mértékek és sulyok’ általános egyen
lítése’ törvényjavaslatával bajlódik. —
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B ecs, július’ i .
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Somogyi Lóverseny í§37 .
Somogy vármegyebéli lótenyésztő Társaság, két 

évek óta folytatott munkálódásának szerencsés sikerét 
látván , örömtelve tudatja a’ tisztelt közönséggel, bogy 
e. f. 1837dik esztendőben is gyarapodott erővel fog
nak a’ Hetesi gyepen az adózók’ csikainak jutalmazá
sa , a’ inénesbeli lovaknak árverésen vagy szabadkéz
ből leendő eladása , és különféle versenyek megtar
tatni; illy renddel:

A u g u s t. 14kén kezdődik az árverés, melly c’ 
napon reggeli 9 órától délig, és délután 2 órától 
estig tartatik , a’ következendő verseny’ több nap
jain pedig mindig reggeli 9 órától délig folytattatik.

A u g u s t ,  lökén. Az adózók’ csikai közti jutal
mak’ kiosztása — mellyre 420 pengő forint van 
kirendelve —■ megtörténvén , délutáni 2 órakor 
kezdődik az első verseny; u. m:

a) Első versenye u% adózóknak 2 ang. m. 60 
és 20 pengő forintra; futhat érte minden Somogyi 
adózónak lova. —

b) 60 aranyos díj minden Somogyi birtokosnak 
ugyan ott nemzett, nem telivér lovaira 1 % ang. 
m. isin. 3e. 90 — 4e. 110 — 5e. 115 — 6c. és

id. 119 — k. 2 fonttal kevesebb, idomított lo
vak 5 fonttal több teherrel, bejelentés 48 órával 
elébb. —

c) Ötödik versenye az adózóknak % ang. m. 
25 és 15 pengő forintra, feljebbi feltét.

d) Három rendbeli külön fogadások, Festetics 
Miklós Gróf és Illés Ferencz — Csapody Pál és 
Czindery László — Czindery László és Festetics 
Miki ós Gróf — Urak közt. —

A u g u s t . 16kán délután 2 órakor lészen a’ máso
dik verseny u : m :

a) Második versenye az adózóknak 1 % ang. 
in. 50 és 25 pengő forintra, feljebbi feltét. —■

b) Ütvén aranyos d íj, futhat érte minden a’ 
magyar honban született, nem t. v. ló akárki’ tu
lajdona, 1 % ang. in. isin. teher és bejelentés 
mint feljebb.

c) Czindery díj 10 arany szegényebb sorsú 
árendások, mesteremberek, cselédek’ , ’s a’ t. 
számára (kivéve a’ lovászmestereket és lovászo
kat) 1 % ang. in. teherre semmi tekintet. —

d) Külön fogadások, Czindery László és Fes
tetics Miklós — Csapody Pál, Czindery László 
és Festetics Miklós Gróf — és ismét ezen Urak 
között. —

A u g u s t .  17kén délután 2 órakor tartatik az utol
só verseny, u : m :

«) Harmadik versenye az adózóknak \ % ang. 
m. 40 és 20 pengő forintra — feljebbi feltét. —

b) Festetics Geiza díj 50 ar. és 5 ar. tétel. Az 
ajánló Grófnak kívánságához képest a' magyar 
h o n b a n  s z ü l e t e t t  m i n d e n  l ó r a ,  m e l l y  m é g  B e c s b e n  
▼ agy Pesten nem futott, akárkié legyen is ,  1 % 
ang. m. 3e. 90 — 4e. 110 — 5e. 115 — 6e. 119 
t. v. 10 fonttal, mén még két fonttal több teher
rel , béjelentés két nappal elébb. —

c) Negyedik versenye az adózóknak % ang. ni. 
30 és 15 pengő forintra — feljebbi feltét. —-

d) Kegy ven aranyos d íj, minden Somogybán 
nemzett lovakra, mellyek azonban sem televér 
apától sem televér anyától közvetlen nem szár
maznak, 1 % ang. m. teher mint feljebb, bejelen
tés két nappal elébb. —

e) Somogyi Szépnem  által alapított díj ez úttal 
áll egy 110 aranyt érő serlegből — 1 % ang. m. 
Se. 95 — 4e. 125 — 5e. 130 — 6e. és id.' 134 
k. 2 fonttal kevesebb teherrel, Úr lovasok bár 
nem is tulajdonosi a’ lovaknak, futhat érte So
mogy Vármegyében született ugyan oda való 
Birtokosnak akárminő lova.

f) Külön fogadás, Festetics Miklós Grór és 
Szegedi Sándor Urak közt. —

g) 3 0  ar. d íj, % ang m. feltételek mint a’ 
három aranyos díjnál, az ismétlést kivéve.

Múlt évi árverésen közel 300 darab lovak felállítva 
valának, reménylhető, hogy ezen szám az idén sza
poríthatni fog, és minthogy a’ kiállított lovak közt min
denki kedve szerint válogathat nagy városi, közép

vagy kisebb nagyságú, tanúlatlan és kitanított, 14 
maroktól 17 marokig való kocsis vagy paripa, — tele 
és félvérű, angol, arabs vagy tiszta magyar fajú, ne
mesebb ’s közönséges lovakat, ménesek’ és lovak’ te
nyésztésére alkalmatos méneket, kanezákat és csikó
kat; — illendően felszólítatnak minden renden lévők 
a’ lótenyésztést, és hazai ipart kedvelők, és a’ kiknek 
lovakra szükségük vagyon, hogy ezen a’ múlt évek
ben mutatkozott köz részvétel, és jó rendtartás által 
valóságos polgári ünneppé vált intézet’ ncveléséro és 
előmozdítására megjelenésükkel és részvételükkel se
gédül legyenek.

A’ Iletesi gyep illy nevezetű helység’ és Ns. So
mogy vármegyében keblezett határában Kaposvár me
zővárosához egy kis órányira fekszik, hol az érkezen
dő vendégek számokra illendő meghatározott bérért 
rendelt szállásokat, a’ Hetesi gyepre való kirándulásra 
és viszszajövetelre való lovakat fognak találni, sót a’ 
ki kevesebb kényelmeket kíván, Hetesen az adózók
nál is bérelhet; különben Hetesen egy vendéglő éte
lekről és italokról gondoskodik, és a’ nézőknek a’ 
gyepen felállított páholy kényelmes alkalmat nyújt, a’ 
ki pedig lovait eladásra vagy futtatásra küldeni kíván
ja, az a’ Társaság’ tágos istáiéiban szabott áron biztos 
helyet, szénát, zabot és szalmát találand.

1837. május’ 25dikén
«’ Társaság' rendeléséből közli

Sóin ss ich Pá l ,  Titoknok,
Nyomta,}!« Wigand Kár. Fridiik.
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Tartalm a:
a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok , közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkck; a’ pénz’, statuslcvclek , élelmek , 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá sfa lv i Orosz József.

Feltételeit:
Megjelen c’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnálj 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Füsktíti Länderer Lajos' könyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendök: ^A’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.ot — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké 

rétik ki; untató ’s izctlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

l i r e  lépett ő felsége, folyvást gyászöltözetben, anyjától ’s 
egyéb fenséges rokonitól környezve, a’ nyílt ablakhoz. Sike- 
titő örömkiáltás: „Éljen a’ királyné! sokáig éljen Viktória 
királyné!“ üdvözlé megjelentét; az urak kalapjaikat, a’ dá
mák zsebkendőiket csóválták. A’ királyi őrezred’ zenéjét, 
melly ő felsége’ megjelenésekor a’ nemzeti éneket (God save 
the King — the Queen, Isten tartsa meg a’ királyt — a’ 
királynét) hangoztatá, a’ harsány kiáltás úgyszólván elnémí
totta. A’ királyné magát legalább is tizenkétszer kellemesen 
hajtá meg, ’s népének feléje inindiinnen sugárzó szíves 
szerctetétől látszatólag mélyen el vala fogódva ; úgyhogy meg- 
illetődése sírásra fakasztó. Az ő felsége körül álló íorendii 
személyek között látók Melbourne} Lansdowne, Palmerston 
és Duncannon lordokat, Hill lordot (a’ hadsereg’ fővezérét), 
Argyll herczeget ’stb. A’ musika’ megszűntekor, a’ titkos 
tanács’ elnöke, Lansdowne marquis, hallgatást in te , ’s a’ 
czímerkirály, köréből előlépvén, hangosan olvasó fel ő fel
sége’ az angol királyné’ kikiáltási oklevelét, „Első Alexan
d r i a  Viktória királyné,“  ’s ezen formával rekeszté be- 
„Istcn tartsa meg a’ királynét!“ mellyet a’ nép harsányan is: 
mételt, a’ királyné’ pedig magát folyvást nyájasan hajtogató. 
Az olvasás alatt a’ távol álló közönség, nem tudván mi 
történik, folytató kiáltozásait ; ekkor egy stentori hang 
emelkedék’s hallgatást parancsolt. O’ConneH' hangja volt; 
a’ gentleman mély gyászban vala , ’s karján két dámát tar
tott. A’ királyné kevés idő múlva az ablaktól visszavonul
ván , a’ menet a’ City felé indult, a’ kikiáltást ott is meg
teendő ; majd az egész nép utána tódult. Az idő gyönyörű 
’s a’ feudalkornak minden pompájával kezdett ünnepnek ked
vező vala. A’ menet következő rendben indult meg: Egy 
csapat testőr ’s a’ westminsteri fő rendőr (Lee ur) egy nagy 
osztály rendőrséggel, Bow-Street-tisztviselőkkel ’s egyéb köz 
bátorságra ügyelőkkel lépdeltek e lő l ; azután következtek 
a’ st. jamesi ’s mártom parochiák’ törvényszéki hirhordói 
egész tiszti öltözetben, botjaikat kezeikben ta r tva ; a’ királyi 
testőrség’ liangászkara lóháton státus-enyenruhában ; nyolez 
marschalk (biztos) gyalog ; a' kniglit-marschalk és kísérete ; a’ 
kir. házi katonaság ; egy második hangászkar dobokkal ’s trom
bitákkal ; hat úgynevezett Pursuivant-at-Arms lóháton; a’ czi- 
merhirnökök, szintúgy a’ czímerkirály csillogó robájában, 
eziistpálczákat tartó czímerszolgáitól környezve ; végül ismét 
egy osztály testőr. A’ menet Pall-mall-on és Cockspur-Street- 
en keresztül Charingcrosz felé vonult. — Northumberland- 
IIousc’ átellenében a’ Trafalgar téren állott meg az egész 
pompamenet, ’s itt ismét fenszóval olvastatott fel a’ ki
kiáltási oklevél. A’ népsokaság itt tömérdek vala ; minden 
nevű ’s alakú kocsik állottak sorban jobbra balra végigláthat- 
lan vonalakban; onnét pedig egész a’ Temple-Barig (a’ City’ 
bejárásáig) valamennyi ablakot a’ legfelső emeletig, sőt a’ 
háztetőket is kandiák lepék el. Itt az ünnepélynek egy érde
kes jelenése következék. Midőn a’ díszmenet a’ Temple- 
Barhoz érkezett, a’ kaput zárva találta. Ekkor Rouge-Croix, 
a’ Pursuivant at-arms, két trombitás közt oda lovagolt, ’s 
miután a’ trombiták három felszólítást fúvónak, a’ kapun ko
pogtatott- Azelőtt a’ City’ lordmayorja, a’ polgári status
hatóságoktól környezve, a’ bejáráson tűi a’ Temple’ átellené
ben fogott helyet. Mihelyt a’ kapun tett kopogtatás a’ pa
lota’ tisztjeinek megérkeztét je len té , a’ City’ senior-mar- 
schalkja oda nyargalt 's kérdé a’ kapu ala tt :  „Ki jő 7“ Erre 
lön a’ felelet: „A’ czímertiszt, ki bebocsáttatni kiván a’ vá
rosba (City), hogy ő felségét Alexandrina Viktóriát, az 
egyesült birodalom’ királynéját, kihirdesse.“ Ekkor a’ city- 
marschalkbebocsátá Rouge-Croix-ot a’ Pursuivant-at-armts-ot

London városának határába ’s a’ lordmayor’ elébe vezeté, ki 
megértvén kívánságát, az egész kiséret’ bebocsátását meg- 
engedé. Erre Rouge-Croix a’ sorompó’ nyugati részén visz- 
szafordult, a’ Temple-Bar’ kapui pedig kitáródtak az egész 
menet' bebocsátására. A’ Chanccry-Lane’ szögletén a’ ki
kiáltási oklevél harmadszor, és miután a’ lordmayor a’ többi 
városhatósággal a’ menethez csatlakozott, a’ Wood-Street’ 
végén negyedszer, végre a’ királyi kereskedőház (Börse) előtt 
utószor olvastaték fel. Mindenik olvasáskor megzendült a’ 
nemzeti ének, ’s a’ nép közibe vegyíté éljenkiáltásait. Ald- 
gaténél, a’ City’ ellenvégén, oszlott el a’ menet. A’ kikiál
tás után mindjárt a’ királyné a’ palota’ tanácsteremébe ment, 
hol Hill lordnak ’s több ministernek adott audientiát. 12 óra
kor statustanács ta r ta té k , mellyben a’ királyné legelőször 
viselő az előliilőséget. Jelen volt valamennyi cabinetminis- 
ter , ugyszinte a’ nörfolki herczeg is (IV. Vilmos’ személyes 
barátja) mint Angliának örökös gróf udvari marschallja; ez 
utolsó (katholikus) létévé a’ katholikusok’ emancipatiói okle
velében rendelt hitet. Ezután egy cabineti parancs bocsá- 
tatott k i , melly által a’ norfolki herczeg mint udvari mar
schall oda utasittaték, hogy a’ megholt királyért tartandó 
egyetemes országszerti gyászolásra parancsot adjon ki. Az 
egyetemes gyászolás június’ 24kén , az udvari gyász pedig 
már 22. kezdődött. — Egyébiránt ő felsége azt határozta, 
hogy a’ színházak csak még azon két nap ig , mig Vilmos ki
rály’ holtteste a’ díszágyon fog feküdni, ’s temetése’ napján 
legyenek zárva.

Miután június’ 22kén a’ felsőház’ ülésében Melbourne 
lordtól hozott üzenete a’ királynénak a’ lordkanczellár által 
felolvastatott; Melbourne legelsőbb üdvözlő levelet javalla 
irányozni a’ királynéhoz trónralépte’alkalmával, melly levél, 
a’ mint szokás, az üzenetnek csak viszhangzata volt. A’ 
miniszter ekkor beszédet ta r to t t ,  mellyben a’ megholt király’ 
erényeit, nevezetesen nagy jóságát, szigorú kötelességi érzel
mét magasztalta. Herczeg Wellington támogató Melbourne’ 
javallatát, ’s beszédjében, mellyet csak az elhűnyt fejedelem’ 
erényei dicséretére szoríta , többek közt azt tüntető k i : hogy 
ő maga, bátor előbbi miníszterkedésében az akkori clarencei 
herczeg ellen oppositióban volt ’s annak lemondását a’ nagy 
adjnirálságról okozta,’s mégis hogy későbben a’ herczeg már 
mint király a’ legnagyobb jósággal, leereszkedéssel és kegyes
séggel bánt vele ’s hogy teljes bizodalmával örvendeztette 
meg a’ szónokot. — Gróf G rey , ki erre megszólamlék , azi- 
ránti örömét jelenté k i,  hogy a’ herczeg beszédjében semmi 
ollyast nem mondott, mi a’ ház’ egyetértését az üdvözlő 
levélnek elfogadására nézve háborgathatta volna, szinte arra 
hivatkozott, hogy ő az elhúnyt király alatt miniszter volt, 
’s felőle ezt mondó: IVem volt soha egy férfiú, ki az ország’ 
érdekeinek őszintébben szánta volna m ag á t , ki jobban ért
hette volna, mit kívántak légyen azok, ki nagyobb tiirede- 
lemmel fontolta volna meg az azokkal összekötött környiil- 
ményeket, ki minden alkalommal kötelességeire jobban vigyá
zott volna, és ha valaha egy fejedelem „hazafi király“ nevét 
érdemelte, IV. Vilmos ez. (Halljuk! halljuk!) Azonkívül bá
t o r , szorgalmas, eltökélett, iparos, figyelmes vala, kitűnő 
türedelemmel birt minden előforduló eset’ megvizsgálására, 
a’ miben alapelveinek ismérete az alkotványnak ’s az ország’ 
érdekeinek hasznára volt. O kegyes, leereszkedő volt,  és 
tiiredelmes a’ nézeteire felhozott ellenvetéseknek meghalga- 
tásában, mindig szorgosan iparkodék azt elhatározni, mi 
nézete szerint azok’ érdekeinek, kiken uralkodott, legin
kább megfelelt. (Halljuk! halljuk!) Egy más tulajdonság, 
mellyet a’ nemes herczeg érzőleg és hathatólag kiemel, hogy

M agyarország.
Ő cs. kir. Felsége f. e. május’ 26kán költ legfen- 

sőbb határozata által, Ürményi László magyar kir. 
helytartósági fogalmazót ugyanottani tiszteleti), ti- 
toknokká méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

B e c s .
Becs, július’ 8.

Legfensőbb rendelet’ következésében néhai IV. 
Vilmos nagybritanniai ’s irlandi király ő felségéért, 
az udvari gyász ma, julius’ 3kán, öltetik fel, ’s tizen
hat napig némi változtatással, tudnillik az első nyolez 
napon, azaz julius’ 3tól 10ig bezárólag, a’ mély, az 
utolsó nyolez napon pedig, azaz jul. Iliü l lÖig bezá
rólag, a’ kisebb gyász fog viseltetni.

Hfagrbritaiinia.
A’ londoni hírlapok június’ 21kéről csaknem egyedül azon 

ünnepélyeket, mellyek a’ királyné’ kikiáltatását kísérők , tár- 
gyazó terjedelmes tudósításokkal telvék. — Jun. 21ke’ reg
gelén kevéssel 10 óra előtt ő felsége a’ királyné a’ Kensing- 
ton-palotából a’ st. jamesi palotába ment. A’ mindjárt utána 
következő statuskocsiban a’ kend herczegné ült, előtte pedig 
néhány kocsi ment udvari tisztviselőkkel. Mind a’ királyné, 
mind fenséges anyja mély gyászban ’s lehetőleg egyszerűen 
voltak öltözve. A’ királyi menetet a’ testőrsereg’ lső lo
vagezredének egy századja ’s az úgynevezett „királyi ké
kek“ fedezék ’s a’ Hydeparkon keresztül hangosan üdvöz
lők. Nagyobb csendesség volt a’ nyilt országúton , hol a’ 
n ép , az illendőség’ érzelméből illy időpontban, engedelmes
sége’ kinyilatkoztatásait leginkább arra szorító, hogy ka
lapjait csóválta ’s a’ mellette elkocsizó fejdeleinnő előtt ma
gát meghajtotta. Mindazáltal St. Jameshez, a’ brit fejdel- 
mek’ hajdani tisztes székéhez érkeztekor egy dörgő: „Long 
live the Queen!“ (sokáig éljen a’ királyné!) harsant meg. 
Az ifjú királyné kellemesen meghajolván , ismételve tön kö
szönetét. Egészséges szinti, de ábrázatja még is lialová- 
nyabb v o l t , mint rendszerint, ’s inkább bánatot min
tsem megindulást mutató. A’ kikiáltás’ ünnepélye előtt a’ 
palota’ bejárásait ’s különféle udvarait részint mély gyász
ba öltözött urak’ és dámák’ tömött csoportjai foglalók el. 
A’ tolongás nagyobb volt, mint ő félsége’ mindkét nagy
bátyja’ , IV. György és IV. Vilmos’, kikiáltatásakor. Egy 
díszőrség a’ st. jamesi ut’ hoszában, mellyen a’ kikiáltási 
menetnek kelle közelednie, egy másik pedig a’ Marlborough- 
Ilouse’ udvarával szemközt vala felállítva. Ezen udvaron né
hány ezer dáma gyülekezők össze , tudván, hogy ő felsége 
a’ kikiáltás’ első nyilvános felolvastatásakor az úgynevezett 
festett szobának egyik ezen udvarra néző ablakából fogja ma
gát megmutatni. A’ katonai őrség a’ közönség’ mögött állott, 
’s ennek a’ palotához 40 yardnyira volt szabad közelítnie; 
itt  pedig határvonalúi rendőrség álla. Pontban 10 órakor 
az ágyutanyának kétszeres királyi üdvlövése, mellynek azon
nal a’ Sz. Márton-in-the-Fields, Margit- és W estminster- 
templom’ harangjainak víg zenéje felelt, hirdető a’ kikiáltási 
ünnepély’ kezdetét. Sir William W oods, a’ czímer király, 
czímeres köntösű hirnökeivel ’s apródjaival, továbbá nyolez 
lovas czímertisztvíselő, mély gyászban ’s ezüst botokat 
tartva lépdeltek elő egész a’ Painted - Chamber’ erkélye 
alá ’s itt hajadon fővel foglaltak helyet. Egy óranegyedkor

A’ vasutak ’s azoknak az ember’ egészség-ere 
, való tagadhatatlan befolyása.

(Az egészséglapból [Gesudheitszeitung] annak kiadója ’s szerkesztőjé
től, Beer orvostul.)

A’ gyógytudomány’ története nem egyéb, mint a’ feltaláló 
emberi észnek alkalmaztatott története. Minden haladás az 
ipar’ körében, kíváltképen ha annak hathatós befolyása van 
a’ társaságos élet’ környülményeire ’s változtatására, bő 
anyagot szolgáltat az orvosnak is figyelmes gondolkodásra. 
Ki nem kerülheti azon kérdést: mi hasznot hajt ez vagy amaz 
uj találmány a’ szenvedő emberiségnek ? Nyit e utat uj gyó
gyító eszközökhez ? — vagy megszűnnek e általa legalább 
a’ betegségek’ korábbi okai? — A’ vasutak’ feltalálása is sok
kal nagyobb befolyással bir a’ társas életre ’s kölcsönös em
beri viszonyokra, mintsem feleslegesnek itélnők e’ kérdés’ fej
tegetését: mi hasznot hajthat ez az emberiség’ egészségére 
nézve? — „Nem csak a’ politikára, kereskedésre, tudomá
nyokra, hanem az orvosokra nézve is nagyfontosságú ’s követke- 
zésii a’ vasutak’ találmánya“ mond Hufeland. Szabad legyen 
tehát, a’ nemorvos olvasókat is a’ vasutak’ befolyására az 
emberek’ egészsége’ visszonyaira orvosi nézetből rövideden 
figyelmeztetni. —

Az utazás az orvosok’ gyógyító fő eszközei közül való. — 
Mind az a’ mi ezen gyógyító eszköznek haszonra fordí

tását megkönyíti, sikeres az egészségre nézve* Számtalan pél
dák bizonyítják, hogy a’ lég’ változtatása, a’ betegnek lakhe
lyétől távolabbi ’s különböző éghajlat alá történt vitetése, 
a’ testbe ’s lélekbe magát régen befészkelt rosszat kiűzte, 
mellyet otthon a’ legkiszemeltebb szerek meg nem tehet
tek. — De hányféle akadályra bukkan itt mind az orvos 
mind a’ beteg! — Számtalan betegeknek fájdalmai olly tu
lajdonságnak, hogy csak a’ déli szelíd éghajlat alatt kön
nyűlést és gyógyító balsamot ta lá lnának; de még sem meri 
az orvos gyenge testalkatású betegének a’ több napokig tar
tó utazást ajánlani. — Vannak sok nyavalyák, u. m. a’ 
vérfolyás, melyfáyás és több ehez hasonlók, a’ mellyeknél 
a’ csendes és lassú folytoni mozgatás jó befolyású, ellen
ben a’ testnek megrázása veszedelmet okozó ; — ezt a’ vas
utakon útazással egészen el lehet távoztatni, amazt pedig 
eszközleni. Nem kevésbé figyelmet érdemel azon nézet, 
hogy a’ vasutakon tett utazás által sok időt megnyer a’ be
teg. — Sokszor egy messze lévő gyógyító forrásnak hasz
nálása , vagy valamelly fürdővel élés, egyetlenegy esz
köze a’ szenvedő betegnek fájdalmaitól megmenekvésére, 
sirhoz közelgető életének meghosszabitására; de mint csa
ládatya , mint status’ és hivatal’ embere, tisztviselő ’sat. e’ 
gyógyító légváltoztatást, kivált messzebre , köteles viszonya
inál fogva nem veheti munkába: mert családi’s hivatalos fog
lalatosságaitól a’ melly időt elvonhatna is, azt nein romlott

egészsége’ helyreállítására használhatná^ hanem csak a’ jö 
vet ’s menetre. — Sőt beteges állapotunkra nézve ha mind
já r t  2, 3 mérföldnyire találnánk is gyógyító forrást vagy fü r
dőt, még akkor is a’ vasúti könnyű ’s hirtelen utazás sok 
időnket megkímélne. Milly megbecsülhetetlen jótétemény ez 
egészség’ és gyermekek’ nevelése nézetéből, midőn be
teges édes anyjok, a’ fürdő használása mellett is, naponként 
kedveseit láthatja, ’s azoknak szükségeiről gondoskodhatik ! 
Sok érzékeny ’s könnyen ingerelhető betegekben a’ honvágy, 
melly csak épen a’ képzelődésben gyökerezik, a’ betegség’ 
gyógyítására nézve a’ fürdőket, ásványos források’ haszná
l á s á t , a’ lég - változtatást sikeretlen következésiiekké teszi. 
Midőn a’ beteg arról képzelődik: „hát ha otthon vala
melly szerencsétlen eset adta elő magát? — nem láthatja 
jó esmerőseit — idegenek között lévén, ki segít hirtelen raj
ta, ha rosszabbul talál lenni ? Több illyen képzetek gyötrik, 
melly nyugtalanító érzések elenyésznek a’ személyes vasu- 
toni sebes visszatérhetésnél. Azonban hányszor megesik, hogy 
a’ legegészségesb embert is hirtelen valamelly nyavalya 
lepi meg; az orvos messze, — a’ gyógyszertár távol van, 
mert nem mindennek módjában áll, házi orvost ta r th a tn i : 
milly hasznos, milly boldogító ilyenkor az orvosnak, a’ gyógy
szernek sebes hozathatása, melly gyakran a’ koczkára ve
tett életet tartja meg. — Egy más hasznos környűlmény 
a’ vasúti utazásnál az is, hogy bizonyos káros befolyások-



V s/emclycs érzékenységtől teljességgel ment volt ’s igazan 
^nőTatom hogy valamint a* nemes herczeg is észrevette, 
senki hamarább el nem felejtette mindazt, mi feszültségre okot 
adhatott volna közöltök.“ -  Lord Grey után megszolam ott 
Brougham lord, ’s monda, hogy azon állásnál fogva, mellé
ben ő az elhunyt király’ tanácsában volt, ez alkalommal nem 
halgathat. Tökéletesen megegyez mindazokban, mik az e 
lobbi két szónok által a’ király’ személyes tulajdonság! fe
l ő l , névszerint liajlatlan igazságszeretetéről ’s Charaktere 
ritka tisztaságáról előhozattak. „Természetes vala, lolytata
a’ szónok, hogy nemes barátim vagy a’ nemes herczeg ê  tu
lajdonságoknál maradtak; de nem kevésbé hasznos es a ki
rály’ emlékét tisztelő, sem nem kevésbé illendő fogna lenni, 
ez alkalommal nem csak e’ férfi’ erényeire, hanem dicső, 
jótévő ’s előjelentő országlására is visszatekinteni sa  t.

Londonból junius’ 22. költ levelek’ következésében mindkét 
parlainent-házhoz, a’ felsőházhoz Melbourne, az alsóházhoz 
j .  Russel lordoktól — a’ királynénak következő tudósítása 
érkezett: ,,A’ királyné igen erős bizodalommal van az iránt, 
hogy a’ lordok’ háza osztozik azon mély szomorúságban, mel- 
lyet ő felsége a’ megholt király’ elhunytéval érez, kinek is 
szakadatlan kívánsága, az országnak javát előmozditni, sza
badságait épségben megtartani, annak törvényeit és intézkedé
seit javítani, nevének ’s emlékének ő felsége minden job
bágyainak szeretettel teljes tiszteletét biztosítni fogja. A 
közönséges foglalatosságoknak mostani állása és az ülésnek 
előnyomult időszaka, azon törvénnyel összeköttetésben, mclly 
ö felségének kötelességévé teszi, meghatározott bizonyos idő 
alatt egy új parlamentet összehívni, nem tartja tanácsosnak, 
hogy a’ lordok’ háza új szabályokat terjeszszen elfogadásra 
elő , azokat kivévén, mellyek a’ status’ foglalatosságainak elő
mozdítására a’ jelen parlamentnek bérekesztésétől lógva az 
újnak összehívásáig szükségesek volnának.“ — Mind a’ két par- 
lamentházban a’ í'ölebbi tudósítás’ első része’ következésében 
ő felségéhez a’királynéhoz utasítandó fájdalom és szerencse- 
kívánásról értesítő és az özvegy királynéhoz Adelhaidhcz fáj
dalmat jelentő adressek’ küldése hozatott a’ ministerektől in
dítványba, ’s egy akarattal el is fogadtatott. A’ tudósítás’ 
második része felőli tanácskozás a’ parlamenti foglalatossá
gokra nézve, a’ ministerek’ ajánlására másnapra halasztatott.

A’ felsőháziján junius’ 23kán Melbourne lord in
dítványt tön egy felírás iránt, mellyben a’ ház a’ ki
rályné’ üzenetében javaslóit rendszert helyben
hagyja. A’ revolutio előtt (1689), úgymond, a’ ki
rály’ halála által magától oszlott el a’ parlament; 
de mivel ez, kivált az előidőben, midőn a’ trónörök
lési rend még nem volt meghatározva, nagy káro
kat okozott, III. Vilmos’ és Anna királyné’ uralko
dása alatt törvény hozaték, melly szerint a’ király’ 
halála után még hat hónapig folyvást áll a’ parlament. 
Az előforduló esetekben a’ parlament csak a’ leg- 
sürgetősebb dolgokról ’s az udvartartási költségről 
(Civilliste) végzett; de IV. György’ ’s a’ megholt 
király’ kormányra-léptekor a’ ministerek azt aján
lották a’ parlamentnek, hogy csak a’ legszüksége
sebb tárgyakat fejezze bé, az udvartartási költség’ 
meghatározását pedig új parlamentre hagyja; a’ mos
tani misterség is ezt ajánlja, mert a’ köz dolgok’ 
eligazítása ollyr parlamentben, mellynek még a’ tör
vényes hat hónap előtt ellehetne oszolni, nehézsé
gekre bukkanna ’s megkívántaié figyelmet nem fog
na találni. Ezáltal ugyan igen sürgetős tárgyak ha- 
lasztatnának el, ámde a’ parancsoló szükségnek en
gedni kellene. Továbbá arra teszi a’ házat figyelmes
sé Melbourne lord, hogy most a’ cumberlandi her
czeg áll legközelebb a’ trónhoz, de ő most függet
len fejdelem ’s külföldön lakik; tehát trónürűlés’ 
esetére gondoskodni kell. A’ ministerség e’ tárgyú 
törvényjavaslatot fog előterjeszteni ’s az idei költ
ségvetésre (Budget) indítványt teend; az ollyas tár
gyakat pedig, mellyek lioszas vitatásokra ’s konok 
ellenszegülésre adhatnának alkalmat ’s tetemes vé- 
leménykülönségeket szülhetnének, a’ legközelebbi

ülésre kellene halasztani. A’ ház a’ felirást ez - <t 
lemben elfogadta. — Az alsóházban J, Russel \ord 
hasonló indítványt tett, azt mondván, hogy a7J rt 
nem sürgeti a’ ministerség az udvartartástköltség’ 
tüsténti tanácskozásba-vételét, mivel a’ ház 60 tör
vényjavaslattal van terhelve, ’s mivel, ha az ülés 
huzamosé ideig tartand, sok tag el fogna távozni, 
azokat pedig, kik helyeiken maradnának, más válasz
tási jeleltek (Wahl-Candidaten) a’ választóknál el
árulhatnák, a’ nélkül, hogy magokat személyesen 
védelmezhetnék. Azért is a’ ministerség azt java
solja, hogy az új parlament’ összehivatásaig csak 
az udvartartási költség, azután pedig a’ költségve
tés és a’ ezukortörvény vétessenek tanácskozásba. 
Az Irlandot tárgyazó törvények igen fontosak ugyan, 
de sokkal szövevényesbek, mintsem ez ülésben ta
nácskozásba vétethetnének. A ’ Canada iránti rend
szabályokra nézve, mellyeket már mindkét ház elfo
gadott, azoknak végső elhatározását nem javasolja 
a’ ministerség, minthogy új kormány’ kezdetéhez 
nem illő kényszerítés’ bélyegét viselik. Az egyházi 
földbirtokok iránt rendelt biztosság az új parlament 
elébe terjesztendő minden oklevelet szedjen össze. 
„Intem a’házat — folytatá J. Russel lord — ne feled
je el, hogy a’ protestáns vallás’ állandósítására 
szolgáló legjobb mód abban áll, hogy a’ katholikusok 
Jrlandban a’ protestánsokkal egyenlő lábra állítas
sanak. Szóval, a’ ministerek azt hiszik, hogy a’ re- 
formbillnek nem szabad siiker nélkül maradnia, ’s 
hogy valamennyi létesíthető javítást részletesen kell 
megvizsgálni. A’ korona’ tanácsadói mindig ez érte
lemben szólandnak a’ királynéhoz , ’s noha roszaka- 
ratú sugallások elrútíthatnák szándékaikat, el vágy
nak tökélve, cselekedeteikről az egész felelőssé
get magokra vállalni. A ’ nép meg fogja köszönni a’ 
kormánynak, hogy egy nagy nemzet’ boldogságán 
dolgozik. Az ország’jóléte és szabadsága azon ket
tős czél, mellyre törekszik ’s mellyet elérhetni re
mél.“ — Végül J. Russel egy felirást hoz indít
ványba feleletül a’ királyné’ üzenetére. Hinne ur 
sajnálja, hogy ezen ülés végéhez közelget, a’ nél
kül, hogy még csak egy fontos rendszabály is el
fogadtatott volna. Ezúttal legalább tudni fogja a’ 
nép, hogy ennek oka a’ felsőház, melly minden 
munkálatot elbénít. Hume méltányolja a’ hitegyen
lőséget ’s igen szeretné, ha törvényjavaslat terjesz
tetnék elő a’ zsidóknak engedendő polgári jogok 
iránt. Inti a’ kormányt, hogy csak népszerű rend
szabályokat javasoljon, a’ hadsereg’ vezérlését vál
toztassa meg, a’ kiadásokat kevesítse, ’s a’ sajtó- 
szabadságot korlátozó tavalyi törvényjavaslatot ve
gye vissza. Stanley lord jóváhagyja a’ kormány’ 
tettét, habár az ország több javítás’ késleltetése 
miatt elégületlen lehetne is. A’ kormány’ szándékai 
olly hazafiúi ’s tiszta színben tűnnek elébe, hogy 
saját és politikai barátinak nevében azt nyilatkoz
tatja a’ ministeriumnak, hogy, ezen ülés’ szerencsés 
bevégzésében segítendik. O azt hiszi, hogy gon
doskodni kellene azon esetre, ha a’ trón a’ legkö
zelebbiparlament’ egybegyüléseig megürülne; mivel 
Anglia ez esetben a’ külföldön lévő koronaörökös’ 
(a’ hannoverai király’) visszatéréséig király nélkül 
fogna lenni. Az egyház-adó iránti biztosság’ munká
latai forrongást szülhetnének; azokat tehát el kel
lett volna kerülni. A’ javításokra nézve Stanley 
lord megegyez abban, hogy ne maradjanak siiker 
nélkül; de a’ reformbillt csak Grey lord’ értelmé
ben, azaz veszélyhozó lényeges változtatások nél-

tól, mellyeknek más utazó ki van téve, megmenekszik az 
ember. Ki az utazásnak mostani liclyezetéhez képest liosz- 
szú utat kénytelen tenni, vagy éjjel kell utaznia, vagy vendég- 
fogadókban többször hálnia, sok port nyelnie, sokszor több 
vele egy kocsiban ülő betegesek’ zárt légét bészivnia, össze
húzva, meggörbülve sokáig egy helyben ülnie, mi által sok
szor mely- ’s altest-nyavalyák származnak, sőt ragályos be 
tegségekre is alkalom szolgáltatik. — Mindezek a’ vasúti 
sebes utazásban kikeriilendők. Azon kérdésre pedig, váljon 
a’ vasutoni utazás az egészségnek nem ártalmas-e ? — csak 
egy olly orvos felelhet meg ’ rendszeresen, ki maga is tu
lajdon tapasztalásait ezen felette hasznos találmányon 
megtévén, óhajtott észrevételeit, mellyeket ezekeni többszöri 
utazása alkalmával gyűjtögetett, közre bocsátandja. Hasonló- 
képen némelly tengeri ’s folyami utazás’ kellemetlenségei ’s ve
szélyei vasutakon ki fognak keriilletni, ’s ezen utazásmód’ 
kifejlődésével különös diaetetikai rendszer is felállani ’s a’ t. 
A’ mit pedig, én ezen értekezésemben a’ kegyes olvasó’ elé
be terjesztettem, vegye azt mint jelszót a’ feljebb érdek'- 
lett viszonyokra ; azért is kímélettel ítélje meg. —

T udom ányos csoda.
A’ párisi tudományos academia’ 19dik júniusi ülésének bé- 

mutattatott Vito Manyiamcne a’ híres csodagyermek, egy syra-

kusi pásztor’ fija, tiz esztendős, barna képű, fekete vállig érő 
hajú, kis, barna élénktelen szemű; arezvonásai nem kelle
metlenek ugyan , de érdek nélküliek. Egy kis vászonkön
tösbe vala öltözködve. — Arrago, Sturm és Cariolis urak 
következő kérdéseket terjesztének elébe: „Mi 3,796,416 
koczkagyöke?“ — A’ fiju csak egy perczig sem gondolko
dott ’s megnevezte a’ 156 számot, melly valójában az érdek
lett szám’ koczkagyöke. 2. Olly szám találtassák, melly 
miután köbre (cubus) emeltetett és négyszege ötszörcsen 
hozzá számíttatott, egyenlő a’ keresett számmal negyven
szer sokszorozva -+. 50. Arago ur alig mondta ki ezen kér
dést, 's a’ fiú az 5 mint keresett számot pontosan eltalálta. 
3. Keresni kell olly számot, melly ötös hatalomra emeltet
ve, épen annyit tesz, mintha az 4el sokszoroztatva és 16,779. 
számíttatnék. Ezen feladatnak megfejtése nagyon nehéz volt, 
és midőn a’ hibás 3 számot megnevezte, más kérdéstakar
tak néki feltenni, de ő azt á llította , hogy elébb a’ feltett
re kell megfelelni. Rövid gondolkozás után kitalálta a’ he
lyes számot, t. i. a’ 7et. 4. Kérdés volt: mi a’ tizedik gyöke 
a’ 282,47 5,249 számnak? — A’ fiú majd egy szempillanat 
alatt megnevezte a’ 7ct, — mellyért ő minden jelenlévők’ han
gos tetszését megnyerte. Az academia egy mathematikusok- 
bul és physiologusokbul álló biztosságot nevezett k i , melly 
visgálat alá venné, mimódon fejti meg ezen fiú olly rövid idő 
alatt a’ legbonyultabb feladatokat.

kül, fogadja el. A ’ hitegyenlőségben is megegyez, 
mig az angol egyház meg nem támadtatik. A ’ juste- 
milieu-rendszerrel a’ ház’ minden részéről harczolní 
fognának; legalább Hume ur’ beszéde illynemu ha
tást tön.

Minthogy Vilmos király’ betegségére nézve némi kétségek 
uralkodtak, ennélfogva jun. 21 kén a Windsor-kastélyban, 
hol eddigelő marad fekve holtteste, ennek megvizsgálásá
hoz fogtak; «és e’ vizsgálat’ adatai azonnal tétettek köz
hírré. A’ kastélyban nagy szomorúság uralkodik. Adelhaid 
királyné kipótolhatlan veszteségét nyugodt lélekkel tűri,  de 
testileg igen el van bágyadva. Csak kevés udvari dámát ’s 
házi tisztviselőt tartott meg körében. Hihetőleg a’ temetés’ 
végeztéig Windsorban fog lakni, azután pedig Bushy-Park 
nevű egyik özvegyi lakába költözendik, mivel Marlborough- 
House még nincs elkészítve számára. E ’ két lakhelyen ’s a’ 
hozzájok tartozó földbirtokon kivűl, részére a’ lordok’ há
zának Althorp lord’ akkori pénzügyminister’ indítványa’ kö
vetkezésében 1831. április’ 15kén hozott végzése által éven
ként 100,000 font sterlingből álló özvegyi tartás rendeltetett.

Spanyolország*.
Egy Olerohból junius’ 22kén költ iromány az 

előbbi tudósításokkal ellenkezőleg azt hirleli, hogy 
a’ carlosi sereg Cataloniában délnek, az úgyneve
zett Campo de Tarragona felé fordult, ’s junius’ 16 
és 17. a’ hires mont-serrati kolostort hatalmába kerí
tette. — A ’ Gazette de Languedoc szerint a’ carlos- 
pártiak junius’ 14. capitulátio által Rergaba besereg- 
lettek; hogy a’ 900 emberből álló őrsereg hadifog
ságra jutott ’s a’ carlospártiak ott 2000 puskát ta
láltak. (A’ legutolsó telegraphi gyorshír szerint Oso
rio elhagyta e’ helyet és az őrséggel Puycerdába 
húzta magát.) A’ Sentinelle des Pyrenees tudni akar
ja, hogy a’ carlosi hadláb, melly 15kén Mendavia 
mellett Ebro vizén átkelt vala, megint szinte e’ 
folyón keresztül Estella’ vidékére visszatért, hol 
10 carlósi zászlóalj áll.

Egy a’ Moniteurhen foglalt levél Bayonneból je 
lenti, hogy az angol kereskedők felingerlették Bil
bao városát, a’ Fueros5 (kiváltságok) visszaállítását 
sürgetve kívánván. „Az angolok“ úgymond a’ le
vél, „úgy kívánnák bírni Bilbaót mint G ibra ltárt/  
ez érdekük. Bilbao nem rósz lábon áll az angolokkal, 
’s tartok tőle, hogy valami titok ne lappangjon alatta, 
mellyet későbben megbánni okunk leend.“

A ’ carlospárti junta Cataloniában következő fel
szólítást bocsátott ki: „Cataloniak! Szerencsétek 
van végre atyáskodó ’s fenséges uralkodótokat, Y. 
Károlyt, közietek szemlélni, kinek nemes indulatja 
még azáltal növekedik, hogy azon nagylelkű elha
tározást tette, hogy a’ feltámadási zsarnokság alatt 
nyögő népnek felszabadítása végett egy hősökből álló 
hadi sereget vezérel. Higyétekbízvást, hogy Y. Car
los az atya névvel a’ fenséges királyi charaktert is 
összeköti ’s hogy minden Ígéretei be fognak telje
sülni. Az isteni gondviselés, melly a’ legigazabb 
ügyet, a’ legjobb királynak erényeit olly láthatólag 
ótalmazza, fejedelmünk’ dicső vállalatit megál
dotta, mert legjobb hadait az ellenségnek, mellyek 
csak megtekintvén fegyvereit, futásnak eredtek, 
tönkre tette , — ’s felséges hadmenetét szempillana
tig sem akadályozhatták.

A ’ Sentinelle des Pyrenees czímű hírlapban ezt 
olvassuk: „Városunkba érkezett néhány levelezés 
jelenti, hogy don Carlos a’ guisonai csata után nem
hogy Catalonia’ hegységébe futott volna, mint de 
Meer báró’ tudósítása hiresztelé, sőtinkább úgy 
látszik, mintha Tarragonába akarna menni. Egyéb-

Minden gőzhajóinkat szépségre feliilhaladandja Marianna, 
melly O-Budán készül, junius’ 25kén már vízre eresztetett, 
145' hosszú ’s 60 lóerővel bir. A’ hajónak egész alkotása 
szép ’s czélirányos és becsületére váland az ó-budai hajómű
helynek. Az első helynek gyönyörű terme, nőszobája ’s három 
külön benyílói egészen kemény kifényesített fával Stein dl 
pesti asztalosmester által ügyesen kirakvák. E ’ szép gőzös’ 
alkotása az Árpádé szerint irányoztatott, annak hijányai' 
elkerülésével. Pályáját llécs és Lincz között já rand ja , Ran 
jeles kapitány’ vezérlete alatt.

A’ többi gőzösök folyó hónapban ekképen pályáznak:
A’ Nádor indul Pécsből Pozsonyba ’s Pestre egy nap alatt 

4, 10, 16, 22 ’s 28; Pestről Pozsonyba 's Pécsbe 6, 12, 
r 18 , 24, 30.

Á rpád : Pécsből Pozsonyba ’s Pestre egy nap alatt — kö
rülmények szerint.

Zrínyi: Pestről Zimonba ’s Drcnkovára 11 ’s 23; Zimonbul 
Pestre 5, 17, 29; Drenkováról Zimonba 3, 15, 27.



iránt ezen irány alkalmasint hihető is, mert Cabrera 
vezérnek egy levele fogatott el, mellyhen jelenté, 
hogy indulófélben van Tortosa felé, hol dón Car- 
1 osszál akar egyesülni. Ha ezen egyesülés léte
sülne, az általa okozott erkölcsi hatás igen fontos 
fogna lenni.“

A’ Gazette de France egy levelet közöl Saragossából jú
nius’ 20ról, mellyben következő hely foglaltatik: Cabrera be
költözött Caspéba; mivel a’ nemzeti őrség ’s a’ várőrző csa
patok, az erősségbe futván, magokat megadni vonakodtak, 
a’ carlosi general azt parancsold, hogy Caspe hamuvá tétes
sék. E ’ parancs teljesítetett. Cabrera azután mindjárt elment, 
’s Oraa, ki másnap érkezett meg, nem talált egyebet az erős
ségnél ’s Caspe’ füstölgő romjainál. A’ Gazette megjegyzi, 
hogy e’ tudósítás’ valósulását el kell várni.

A’ Journal des Débats junius’ 24ki lapjaiban ez olvastatik : 
Don Carlos lókén tartotta bemenetét Solsonába. E ’ város’ 
püspöke a’ főtemplomban „Tedeumot“ énekelt. A’ praeten- 
ílenset más három főpap kiséri, úgymint a’ tortosai, teoni ’s 
mondonedói püspökök. Ezen főpapok’ , valamint don Carlos’ 
kíséretéhez tartozó más egyházi méltóságviselők’ ’s nagyszá
mú lelkészek’ látása épen nem kedvező befolyással van az al
kotmányszerű lakosokra, mert ezek’ haragját azok ellen 
inég inkább neveli. Most Solsona lesz , mint Onate, a’ 
catalóni carlisinus fővárosa ’s lerakó helye : ugyanott hírlapot 
is adnak ki. Don Carlos onnan 19. indult el, útját Berga fe
lé, melly Puycerda’ feleutján éjszakkeletre fekszik, irányoz
ván. Ezen mozdulat’ czélja, Osorio ezredest, ki az 5ki üt
közet után, mellyben embereinek egy részét elvesztette, a 
bergai megerősített laktanyába menekvék s itt bekeríttetett, 
maga megadására kényszeríteni. El Royo vezérli a’ megszál
lás t;  parancsa alatt 3 vagy 4 ezer ember van ’s ezenkívül 
sok hegylakos, kik azért szállottak le a’ bergai vidékre, hogy 
őt az ostromban segítsék. Osorio próbált katona ’s vállala
tinak kivitelében igen bátor cliaracterü vitéz ; csapatja há
borúban gyakorlott’s megedződött katonákból van szerkesztve. 
Ezen vezér’ ’s embereinek elvesztése nagyon sajnos volna. 
Éhség fogja őket feladásra kényszeríteni, ha segítségökre 
nem sietnek.

Az 1830. év junius’ 26. Charte három telegraghi hivatalos 
tudósítást foglal magában: 1. Bordeaux, junius’ 23. estveli 
8 óra. A’ carlosi liadszállitvány 19. felé elhagyta Solsonát. 
Don Carlosnak ’s az infansnak e’ szempillantásban Beryában 
kell lenniek, Cabrerdnak pedig Caspenél, hogy ezen helyet 
elfoglalja, ’s az Ebrón való átjövetelt bátorságba helyhezr 
tesse. — Más részről egy ríj carlosi liadszállitvány, melly 
Navarrában gyűlt Össze, mint mondatik, az Ebron átkelt és 
Castiliába nyomult; Espartero pedig megindult, hogy ezen 
szállitványt Lodosa’ irányában kisérje. — Hihető, hogy dón 
Carlos mindezen mozdulatokkal egyetértőleg munkálódik, s 
végre az Ebron akar átmenni. 2. „Narbonne, junius’ 23. reggeli 
5 óra. Perpignan, 22. estve. De Meer báró 18. Cere er álban 
vo l t , és a’ spanyol törvényhatóságok’ tudósítása szerint, hadi 
ereje 16,000 gyalogság, 900 lovasság, ’s 16 ágyúból állott. 
Az ellenség’ üldözéséhez készü lt , ki a’ Lobrego’ partjait el
hagyta’ ’s Berga felé vette irányát. — Ros d ’ Eroles 20. Olia- 
ndban volt 600 catalánokkal.“ 3. ,,Narbonne, junius’ 24. reg
geli 4 óra. Perpignan, 23. estve. Borges Oramábun volt, és 
Ros d’ Eroles Olianában, hol élelmet vettek magokhoz. — 700 
christinói gyalog, 70 lovas, 2 ágyú Osorio brigádossal éjsza
ka Bregából kiköltözvén, 22. estve Puycerdába megérkezett.“

A’ dolgoknak mostani állása e’ következendő : Az eredetileg 
fellázadt tartományok a’ christinói seregtől újólag megsza- 
badittattak; a’ lázadás azokban szintolly erősen ’s általáno
san uralkodik mint valaha; egy Gardától és Guergnetól vezé
reltetett hadszállitási csapat, melly Esparterót maga után 
meszire elhagyta, az Ebrón á lta lszállo tt, sebesen nyomult 
előre Madrid felé, mellyet őrizet nélkül találand; — dón 
Carlos Catalonia’ két harmadrészének urává le t t ,  ’s már ezen 
fejedelemség’ megerősített Helyei’ feladására szólítja fel azt; 
a’ regensné’ tekintete a’ főváros’ környékére’s határára szorit- 
v a , többé a’ tartományokban nem talál engedelmességet; a’ 
városok’ népessége végtére, az egyetlenegy lelkesült elem, 
melly II. Isabella monarchiájának fennmarad, a’ respublikái 
szenvedélyek ’s érdekek által tartatik mozgásban. — Ide 
vitték a’ justcmileu' szabályai K risztina’ gyenge ’s oktalan 
uralkodását.

A’ Messager’jun. 26ki egyik czikkelyében imez foglaltatik:

I. Ferencz: Pestről Zimonba ’s Drenkovára 5, 17, 28. Zi- 
monbul Pestre 11 ’s 23. Drenkováról Zimonba: 9 ’s 21.

Argo : Szkcla-Gladováról Galaczba 10 ’s 22 ; — vissza 3, 
15 ’s 2 7.

Pannónia: Szkela-Gladováról Galaczba 4, 16,28; vissza 8 ’s 20.
V. Ferdinand: Galaczból Konstantinápolyba 8 ’s 20 ; — visz- 

sza : 3, 15 ’s 27.
Maria-Dorothea: Konstantinápolybul Smyrnába és vissza, he- 

tenkint egyszer.
Metternich Kelemen hg. Konstantinápolybul Trapezuntba és 

vissza, minden két hétben.

A’ cs. k. kamara fenséges patens’ következésében f. e. 
április’ 27. költ rendelete által kétévi kizáró kiváltságot 
adott Jahn Lőrincz Kristóf zongora’ ’s más szerek’ készítő
jének , „egy hat és fél octávás kereszt-zongora’ feltalálá
sára ’s javítására,“  a’ mellyben a’ hurozat úgy van készítve, 
hogy annak fele (egy mélyhangra [Bass] két húr) az előli bal 
szögtől a’ hátrábbi jobb szögig terjed, mint más ujjabbnemü 
háránt-zongoráknál (Fliigel-fortepiano ) szokott lenn i,  — 
mindazáltal más fele a’ hurozatnak (hármat számítván egy 
hangra a’ jobb kéziekben (Violin) egyenes szögbejön a’ bal
kézi húrokkal, úgy hogy keresztet formálnak, melly által 
az illy hangszerek tökéletesebb hangot ’s különösen jó liang-

„Semmi sem bizonyltja meg jobban , milly hazugok és hiúk 
szoktak lenni a’ nyilvános (officiel) beszédek, mint ama’, mel
lyet a’ regens királyné az új spanyol alkotmány’ ünnepélyes 
fölavatásakor a’ cortesek előtt tartott. Ha látja az ember 
azon kényelmes nyugalmat, mellyel Kristina szerencsét kíván 
a’ követeknek, hogy a’ nemzetet ideigleni helyzetéből kira
gadták ’s egy elvénült igazgatástól újra megkönnyítették 
az átmeneteit, valóban azt kellene hinnie, hogy a’ királyné, 
a’ cortesek és a’ tartományok most már tartós és maradandó 
alkotmány’ ’s rendíthetlen béke’ éldelésébe lépnek. Minden 
akadály, úgymond a’ regens királyné, le van győzve; a’ 
justemilieu’ ellenségeinek kába reményei üres gőzként enyész
tek e l ; szóval, Spanyolországban minden a’ legszebb rend
ben van; mert a’ cortesek egy korcs-alkotmányt hozának 
lé tre , melly minden törvényszerű kívánságot kielégít, ’s 
melly a’ királyné’ ’s ezen alkotmány’ szerzőinek szemeiben 
a’ legszebb foganatot szüli —- a’ papiroson. — A’ fejdeleinnő 
kellően számlálja fel mindazon monarchiái ’s népszerű kezes
ségeket, mellyeket a’ spanyol alkotmányszerző test újonnan 
iktata felcsinosított chartájába, melly — az ő elnevezése 
szerint — ezután a’ szent láda, a’ béke’ és egyetértés’ jelképe 
fogna lenni. ’S hogy örök időkre szentesítessék , Krisztina 
e’ magasztalt alkotmánynak ünnepélyes hitet ’s hűséget es
küszik. Nem dicső szinjáték-e ama’ fenséges te tszés , mel
lyel a’ regens királyné a’ spanyol alkotmánygyártóknak adóz ; 
a’ királyi hatalomnak és democrat képviselőségnek ama’ 
megható egyessége, ama’ vigasztalással teljes megmutatása 
a’ trónnal és cortessel közös boldogságnak, melly nekik meg
engedi , hogy az egyetértés által egyesült Spanyolországra 
nézve olly boldog ’s dicsőségcsjövendőbe tekinthessenek ? Va
lóban , nem magasztalhatni eléggé azon szerencsés politikát, 
melly a’ jövendőségre nézve olly dicső csodákat ígér. Sze
rencsétlenségre lehetetlen illy szép dolgokat puszta szó után 
elhinni; akaratlanul is pillantunk a’ je len re , melly lidércz- 
ként nyomja a’ spanyol nemzetet. ’S önmagunkat kérdez
zük. hogyan mernek illy parlamenti comoediákat játszani, 
hogyan léphet föl egy királyné gyülekezetben ’s beszélhet a’ 
legnagyobb veszélyek’ ’s leginségcsb anarchia’ közepette bá
torságról és rendről, holott az országot a’ legvéresb megha- 
sonlás szaggatja s z é t , fecseghet ’s fitogtathat álmokat a’ 
belső békéről, midőn szerencsétlen háború pusztítja az or
szágot ’s naponként a’legveszedelmesb előmeneteleket teszi? 
’S mindezen adatok’ jelenlétében kellő örömét nyilatkoztatja 
Krisztina azigaz középutnak ama’ szép rendszere iránt, melly 
azon iszonyú helyzetet okozta, mellynek az ország és kormány 
martalékai levének. É ln e  felejtsük, hogy, mielőtt e’ szo
morú politika gyümölcsözött volna, a’ carlosi fölkelés Navar- 
rába vala szorítva, ’s hogy a’ nemzet, melly magát a’ kor
mány’ szabadelmű nyilatkozásai által pillanatnyira megcsa- 
latni engedő, bármelly áldozatra kész volt, hogy a’ prae- 
tendenst minél hamarább tönkre tehesse. Egy akkoron 
népszerű név a’ kormány-hatalomnak az elszánás’ és szilárdság’ 
színét kölcsönözte ; a’ közvélemény’ megmozdulása Spanyol- 
országnak egy nemzeti hadsereget, mellynek régóta híjával 
volt, adott, midőn a’ justemilieu’ politikája annak , hogy e’ 
hadseregnek egy derék vezér adassék, ellenszegült. E ’ pil
lanattól kezdődött a’ viszonhatás. — Ez szűlé a’ tartományi 
fölkeléseket, mellyek részökről épen azok’ gyöngesége által 
bénultak el, kiktől a’ közvélemény leginkább várta következ
ményei’ kifejtését. . A’ zendülési tűz’ lecsillapításának ezen 
ösvényétől egyszer eltaszítatva, napról napra gyengébb lön 
a’ királyné’ kormányhatalma ; a’ meghasonlások szaporodtak 
a’ tartományokban ; a’ carlismus az alkotmányos igazgatók
nak ezen alvás-idejét arra használta, hogy pusztító liadkém- 
leseit (Recognoscirung) mindenfelé űzhesse. — A’ királyné’ 
hadseregének vezérei elhatározatlanságban és gyávaságban 
vetélkedtek, ’s közűlök azon egyetlenegy, ki erőhatást 
(energia) m uta to t t , elesék. A’ eristinók, kislelkű generál
óktól vezéreltetve, vagyis inkább tespedő állapotban tartatva, 
úgyszólván szintannyiszor verettetének meg, a’ mennyiszer 
megütköztek, vagy, mi m égroszabb, az ellenséges tábort 
szemök’ láttára egy kardcsapás nélkül engedék Cataloniába 
menni ’s ott magát megfészkelni, hol az most uj haderőt 
gyűjt ’s honnan Madridot fenyegetni nem késedelmezend. 
Mig mindez történt éjszakon , mig de Meer báró ’s érdemes 
bajtársai magokat az ellenségtől minden ütközetben meg ha- 
gyák veretni ’s azzal elégedtek meg, hogy b u l l e t i n j e i k b e n  
állának dicsőséges boszút ellenségeiken ; mig a’ középponti 
hatalom’ gyengesége a’ tartományok’ szövetkezését nevekedni

tartást nyernek. Tovább a’ változtatások nem külről vannak 
és a’ hangszer’ fenekén alól, mint különben szokott lenni, 
hanem belől a’ szárnyékzongorák’ módjára. Ezen készítmény’ 
következésében az illy uj zongorák %  résszel kevesebb súlyú
ak, a’ más helyre vitetésre alkalmasbak, az igazításnak nin
csenek annyira kitéve, mivel a’ húrozat’ egymás elleni vonal
ja  által a’ szer-testülete a’ néki adott alakból ki nem véte
tik; végre a’ munkának és fának megkimélése’ nézetéből ára 
is jutalmasabb.

A’ cs. kir. közönséges udvari Kamara f. e. május’ őkén, leg- 
fensőbb rendelet’ következésében, többek k ö z t , Bécsnek 
Gumpendorf nevű külvárosában 34. szám a. lakó Kohl Ferencz 
asztaloslegénynek adott egy évig tartandó kizáró privilégiumot 
azon találmányára, mellynél fogvást a’ mindennemű érczből 
készült úgynevezett fo lio , mindenféle ékes asztalosmunkára 
használtathatik, és pedig a’ helyett, hogy fa-fouriiier enyvez- 
tetnék f ö l , hol nem csak sima munkákat, hanem, minthogy 
a’ folio minden metszett tárgy’ sajtolására ’s nyomtatására 
alkalmatos, a’ legszebb rajzolás-mintákat is (dessins) készít
hetni, mi a’ fa-fourniernél soha sem lehetséges, jóllehet az
zal mindenféle szint, valamint az utóbbinál, előadhatni, ’s 
a’ mellett a’ folióval bevont ékes asztalosmunkákat csaknem 
olcsóbban képes készíteni, mint fa-fourniereseket.

’s kifejteni engedő; mig minden pillanatban a’ junták’ fölélc- 
désétől kelle ta r tan i , a’ cortesek Madridban alkotmányuk’ 
czikkelyeinek vitatásában semmitől sem liagyák magokat meg
zavartatni , ’s a’ királyné már most szerencsét kíván nekik, 
hogy olly nagy dolgokat vittek véghez* Most már ítéljen va
laki egy ország’ valódi állapotáról a’ nyilvános közlemények’ 
tartalmából.“

Mi Don Carlost i l le ti , a’ Messager, melly még eddig jós
lataiban ritkán csalatkozott, azt hiszi,  hogy az már nem fog 
sokáig Cataloniában maradni, hanem minél előbb átkelend az 
Ebrón ’s Valencia felé íőrduland.

P o r t i i g  <t 1 i a .
Lisaboni hírek junius’ 13ról az uj ministeriu 

mot igen népszerűtlennek ’s a’ nemzeti őrsereget 
felette megelégedetlennek írják le azért, hogy a’ 
legtöbb Spanyolországban’s Algarbiában foglalatos
kodó seregek’ távollétében, a’ városokban őrkö 
déssel terheltetik.

Frail ez! a ország-.
A'köretek’ kamarája junius’ 22kén tartott ülésében, csak

nem minden vitatás nélkül szavaid meg a’ hadi ministerség’ 
költségeit, az Algirt tárgyazó fejezetet kivéve, hol az Abd-el- 
Kader ’s francziák közötti szerződés felett a’vitakérdés újra föl- 
éledt. Mauguin ur azt mint igazolhatlan hibát adá elő. Ha már 
csakugyan el akartak a’ meghóditott birtoktól áll an b ennek a’ 
velők barátságban lévő néptörzsökök’ javára kellett volna meg
történnie ; de igy 1 5,000 négyszcgmértföldből 14,850et nyilvá
nos ellenségnek adnak, kit ekkép úgyszólván a’tcngermelléki 
városok’ kapui elébe helyzenek. Az elnök oda nyilatkozék, hogy 
Mauguin úr’ rendszerével nem egyezhet meg; ez az egész 
tartomány’ tökéletes elfoglalását akarja, erre pedig nem 
30,000 , hanem 60,000 ember kivántatnék. Mi a' szerződést 
illeti, az még Afrikában vagyon, ’s azért a’ ministerség köze
lebbről még nem nyilatkozhatik, de a’ jövendő megfogja 
mutatni, hogy igaza volt, ’s a’ legközelebbi ülés’ megnyitá
sakor jót álland munkájáról. A’ vitázat tréfával végződök, 
minthogy Fulchiron „interpellatiót“ intézett Mauguinliez, és 
tőle a’ szerződésnek, mellyet olly jól látszik tudn i ,  előter
jesztését kívánta.

A’ követek lassanként elutazásra készülnek; julius’ első 
hetének utójáig már 50nél többen rendeltek magoknak helye
ket a’ gyorskocsikon. A’ költségvetés is igazán nyakra-főre 
szavaztatik; a’ vasutak közűi pedig még csupán azok fognak 
tanácskozás alá vétetni, mellyek Alaistól Beaucaire f e l é ’s 
Andrexieuxtől ltoanne felé szolgálnak.

Junius’ 22. cstve tartatott az operaházban a’ tánczmulat- 
s á g , mellyet a’ párisi nemzeti őrsereg ada az orleansi her- 
czeg’ ’s lierczcgné’ tiszteletére. A’ megjelentek’ száma 5000 
meghalada. Kilencz óra után megjelent a’ királyi család. Az 
operaház az ünnephez képest pompásan volt elrendelve , ’s 
minden, a’ mi színészi rendeltetésére emlékeztetett volna, el- 
távoztatva ’s eltakarva. A’ nagy táncz-terem a’ földszini ’s 
játékhelyeknek egybekapcsolása által a lap íta to tt , ’s katonai 
győzödclmi oszlopokkal és zászlókkal volt felékesitve. Leg
gyönyörűbb részét formálta egy illatozó virágkert, hová a’ 
tánczközi időben fris lég’ szívása végett mehettek. A’ királyi 
páholy biborpiros és fejér selyemmel volt behúzva. Három 
hangászkar munkálódott; az első quadrillokat, a’ második 
keringőket, ’s kedvelt operai darabokat já t s z o t t , a’ harmadik 
a’ terem’ külső részébe volt helyheztetve. Az első quadrillban 
tánczolt az orleansi herczegné Jacqueminot generállal, a’ her- 
czeg pedig Lóban kisasszonynyal, a’nemzeti őrsereg fővezére’ 
leányával. A’ királyi család majd 11)4 óra után távozott el. 
Előbb a’ király egész családjával a’ nagyteremet körülszemlélte.

Az orleansi herczeg junius’ 25. szemlét tarta né
hány ezredekre a’ párizsi őrseregből. A ’ herczeg 
már kocsiba hágott, midőn egy kórkatona előlé
pett, őt megszólítandó. — A’ kiséret, attól tart
ván, hogy elgázoltatnék, vissza akará utasitni, midőn 
a’koronaherczeg megállj-tparancsolván az öreg em
bert magához hivá ’s legnagyobb részvétellel meg- 
halgatá.

A’ második júliusi Rajzolatokban ezeket olvassuk: Leguj- 
jabb újság Pesten. Ugyan kitalálnák e nyájas olvasóim, 
ezt a’ legifjabb újságot? Segítek egy kévéssé: „Ez a’ le- 
gujjabb újság cgyszers’mind legrégibb . . . Micsoda? legré
gibb! ’s mégis legujjabb! Ugyvan, nyájas olvasóim , régibb 
mint a’ Hazai Tudósítások, ’s mégis ujjabb mint a’ Hírnök, 
mert épen ma ujjúit meg a’ — hold. (Itt egy kis astronomiaí 
tévedésbe esett a’ szeszélyes rejtély - feladó , mert a’ Hír
nök csak julius 4kén jö tt  létre, ’s azért újabb az uj holdnál, a’ 
mellyhez azonban eddigeló leginkább abban hasonlít , hogy 
csak kölcsönözött világgal sugározhat.)

A’ nemzeti musaeum újra felépíttetése. Újság az i s , hogy 
a’ pesti magyar nemzeti musaeumnak újra felépítése már nem 
„álom ,“  nem „kegyes óhajtás“  többé. A’ pesti polgár’ 
építő szelleme a’ korszellemet i s , úgy lá tsz ik , inegkapá, ’s 
rövid idő alatt egy Ludoviceát hozott ’s egy magyar színhá
zat ’s egy musaeumot hozand létre. Ez utóbbinak alapásása 
tegnap , az az juh Íjén, kezdetett.

A’ híd’ megbomlása. Tegnap , jul. Íjén, hidunk ismét kiüt- 
tetett tengelyéből, azaz gerendáiból, egy ölfával terhelt hajó 
által. Éppen jókor; mert most ül együtt az állandó híd iránti 
országos kiküldöttség-, csak most bomoljon , hisz majd ki
rántják alóla a’ gyéként. Garay.



A’ pairek’ kamarájának junius’ 23ki ülésében Mortemart 
herezeg, ki a’ Constantina elleni szerencsétlen táborozásban 
maga is részt vett, Algír’ megtartása mellett szála, Constan
tina ellen új táborozást javasolván ’s a szerződést Abd-el- 
Kader-rel ellenezvén. A’ minister-elnök a’ Constantina elleni 
új táborozásra nézve kijelenté, hogy a kormány a körül
ményekhez képest cselekedni magának fentartja.

A’ Moniteur Algerien szerint, junius’ 16-ig az éjszak-afri
kai főkormányzó’j Damremont general’ hadai már a’ Chiffa 
nevű kis folyamon átkeltek ’s a’ kharesasi erdőbe, a’ had- 
schutok' szokott menedékhelyére, nyomultak, midőn Sidi 
Embarrack, milianai bey, a’ főkormányzónak Bugeaud ge
nerálnák egy irományát adatá által, mellyben az ő s Abd-el- 

' Kader között köttetett szerződés’ föltételei foglaltattak. Egy
úttal azt is kijelenteté a’ főkormányzónak, hogy késza’visz- 
szavonulásra, mire amaz is azt válaszoló, hogy további pa
rancsokig az ellenségeskedésekkel fölhagyand. Junius Skan 
a’ franczia hadak Chiffa folyamon keresztül visszafordultak, 
’s junius’ 9kén visszatértek Buffarickba, készek lévén, a 
legelső parancsra ismét táborba szallani, ha a körülmények 
úgy hoznák magokkal.

Mindkét Sicilia.
Nápolyból junius’ 23. költ utóbbi tudósítás’ kö

vetkezésében az epemirigy ott még mindig neve- 
kedett. A’ naponként megbetegültek’ száma az 
utóbbi időben csaknem mindenkor 400. ’s azonfelül 
ment ’s némelly napokon a’ megholtak’ száma a’ 300. 
is meghaladta.

A’ Giornale déllé due Sicilie junius’ 16ról egy Nápolyból 
költ hoszú czikkben azt jelenti, hogy a’ király őfelsége az 
ott jelenleg dühöngő epemirigy’ daczára mindenütt és napon
ként vagy az ifjú királyné’ vagy néhány udvari főnemesek kí
séretében a’ népes és a’ ragály által meglepett város részeit 
meglátogatja, ’s népe iránti atyai gondoskodását mindenütt 
nyilvánítja. így látogatta meg junius’ 14. délután a’ belső és 
rendőrhivatal’ ministere’ kíséretében véletlenül a’ Consolatione 
czimii kórházat, a’ honnan az e’ ragályban használt szabályok’ 
czélszerűsége iránti meggyőződése u tán , midőn a’ leghat- 
hatósb szavakkal mind a’ betegeket bátorította, mind az ápo
lókat állhatatos tűrésre serkentette, Porta Capuanafelé ment, 
melly utóbbi helyen azon aggodalom támadt, hogy az ottani 
felesleges népesség ’s a’ temető’ közelléte miatt másnemű 
nyavalyák is fejlődhetnének. Minekutána a’ király a’ város’ 
ezen részét csak akkor hagyta el, midőn az e’ környéki több lak
helyekbe elküldött főorvostól azon nyugtató értesítést vette, 
hogy az epemirigyen kivűl semmi más nyavalya a’ lakosokat 
meg nem lep i , a’ nagy temető felé vette útját, hol az egész
ség’ tekintetéből több rendeléseket tett.

Junius’ 21. a’ Giornale del Lloyd austriaco lapban költ li- 
vornói adatok jelentik: hogy a’nyavalya Nápolyban tetemesen 
nevekedik, ’s ezen hónap’ 18. több mint 400 betegedett meg 
és 200 lett e’ ragály’ áldozatja.

N é m e t o r s z á g .
A’ hannoverai hírlapban junius’ 24ről IV. Vilmos király 

halálát illető következő hirdetmény foglaltatik:
„Miután az isteni gondviselésnek kitanulhatatlan végzései

nél fogva, néhai IV. Vilmos legfenségesb, leghatalmasb 
fejedelmet és urat, Nagybritannia’ és Irland’ ’stb. egyesült 
országok’ királyát, ugyszinte hannoverai királyt, braunschweigi 
’s lüneburgi herczeget ’stb ., eddigi legkegyelmesb királyun
kat ’s urunkat, f. hónap’ 2Okán e’ földi életből kiszólítani 
tetszett, ’s most már Hannovera királyság’ kormánya, az itte
ni királyi házban feiiálló örökösödési rendszernél fogva, az 
elsősziilötti jog szerint ő felségére E m észt Augusz-t királyra, 
mostani legkegyelmesb királyunkra’s urunkra, szállott; azt 
ezennel köztudomásul adjuk azon megjegyzéssel, hogy ő fel
sége, mostan uralkodó legkegyelmesb királyunk, ki most 
még Londonban van, az itteni királyi lakba minélelőbb meg 
fog érkezni, ’s aztán további parancsai elváratandók.

Azonban ő királyi felsége tudtunkra adni méltóztatott, mi
kép királyi akaratja az, hogy további legfensőbb rendelésig 
minden az eddigi lábon maradjon.

Hannovera, junius’ 24kén 1837.
A z a l k i r á l y  ’s a’ k. c a b i n e t - m i n i s t e r s é g .

A d o l p h .
Strahlenheim. Alten. Schulte. J. C. v. d. Wisch.

Baden nagyherczegségben a’ rendek’ gyűlése’ második ka
marájának junius’ 22ki ülésében azon törvényjavaslat, hogy 
az academia-épület’ nagyobbitására 100,000 f r . , műtárgyak’ 
vásárlására pedig 2 5000 fr. adassék, egyliangűlag elfogadtatott.

Ő felségét a’ királyt, ki junius’ 24. Londont el
hagyta, ültraj ecten keresztül 27re várták Hannove- 
rába, őtet a’ város’ általános kivilágításával foga
dandók. 25re egy tisztviselőkből álló biztosság sok 
lakosok’ kíséretében Montbrillant kastélyba ment, 
bogy az eddigi alkirálynak, a’ cambridgei herczeg- 
nek, kimutatott szeretetét, jóságát, jóltévőségét 
megköszönje. A’ berczeg családjával a’ kas
tély’ udvarán a’várakozó polgárok közé ment, kik 
is neki „éljent“ kiáltoztak. György a’ cambridgei 
berczeg (a’ herczegnek fia) 28. Londonba szándé
kozott. A’rendek’ gyülekezete az özvegy királyné 
’s alkirályhoz utasítandó adressek’ küldését hatá
rozta. —

London , junius’ 24.
A’ hannoverai király ma este hagyá el Londont, 

országába menendő. Elutazása előtt kevéssel nagy 
reggeli szertartás (lever) tartatott, mellynél külö
nösen sok torié jelen volt, A’ király st. jamesi ’s 
kewi lakását megtartandja. — Délelőtti 11 órakor 
berczeg Wellington pompás formaruhában és szá
mos kíséretében kikiáltá a’ királynét Towerhillben. 
—• Lansdowne és Tavistock marquisenék a’ király
né’ udvari kíséretébe lépnek. — O felsége a’ Fitz- 
Clarence családnak megengedte, hogy a’ temetési 
szertartások’ végeztéig Windsorban maradhasson. 
— Az özvegy királynénál tegnap nagy vala az 
előkelő személyek’ tolongása Marlboroughouseben, 
kik névjegyeiket átadák.—-A’ király’ holttestének 
felbontásáról szóló jelentés most már közre bocsá- 
tatott. Tökéletesen erősíti, hogy vízkórság ’s szív- 
keményedés okozák a’ király’ betegségét ’s halálát. 
A’ tüdőgyuladásnak jelei is találkoztak.

München. Az ide érkező idegenek’ száma most szembetü- 
nőleg nevekedik, midőn a’ Nápolyban uralkodó epemirigy 
onnan sok angolokat kihajt. A’ már régibb időtől egészen 
elrendelt uj képtár (pinakothec) sok idegeneket magához 
vonz. A’ glyptothecával ellenben álló bazilikában, melly tö- 
kélyrevitele után egy lesz a’ legpompásabb müncheni épüle
tek közül, mind az ezen szentegyházat ékesítő 64 márvány
oszlopok csaknem készen felállítva varnak.

Néhány napoktól fogva, Isar, Inn, Loisack stb. folyók a’ be
állott meleg időjárás’ következésében a’ magas hegyekeni hó’ 
olvadása által igen megáradtak ’s némelly pusztításokat okoz
tak. Innsbrucki hírek jelentik, hogy ott két hid elszakaszta- 
tott. Isar szokott széles medrén túl messze kiáradt.

Oroszország*.
Sz. Pétervárból jött tudósítások junius’ 2 lről jelentik : O 

császári felsége utolsó vasárnap Miibank urnák audientiát 
adott, ’s ez alkalommal megbízó levelét, mint Nagybritan- 
niának az itteni udvarhoz küldött kir. követjéét, elvenni mél
tóztatott. Azután a’ követ a’ felséges császárnénál tette ud
varlását. Svéczia’ kir. udvari marschallja, Mahrendorf báró, 
ugyanazon nap mutattatott be ő felségöknél.

L e n g y e lo r s z á g .
Varsó, junius’ 23. Az idei gyapjúvásárra 13,477 má

zsa ’s igy 2021 mázsával több gyapjú hozatott ide, mint a’ 
lefolyt évben. A’ gyapjú különösen jó mosatásáért dicséretes 
vala. A’ lengyel bank ezekre nézve ingyeni rakhelyeket ren
delt ’s az árusoknak minden kitelhető könnyebbséget meg
szerzett , mindazáltal a’ kiiltartományokban az idei gyapjú
kereskedésről szárnyalt kedvetlen hirek itt sem voltak hatás 
nélkül, ’s még csak hétfőn fogtak a’ vásárláshoz, midőn már 
vége felé jár t  a’ vásár, mégpedig 20 — 25 tallérral adák 
mázsáját ócsobban , mint a’ múlt évben. Azért is a’ gyap
jú-tulajdonosak jobb jövendő’ reményében gyapjúikat vagy 
lerakták, vagy ismét haza vitték. A’ legtöbb vásárlások 19. 
20. történtek. Általában pedig az" idevaló gyapjúvásár nem 
ütött ki roszabbúl, mint a’ külföldi gyapjúvásárok ezen év
ben. A’ vásárra hozott 13477 mázsányi ’s 44 fnyi gyapjúból 
8000 mázsa kelt el, finomja 2 5 — 30 pcentes különbséggel és 
30—35 pcenttel a’ közönséges gyapjú, tavalyi becsére nézve 
egybe hasonlítva. — Más vidékekről sem jobbak az e’ tárgyit 
hirek, mint lipcsei, magdeburgi, stutgardi ’stb. levelek bi
zonyítják.

Grörög’ország’.
Május’ 22kén délután 2 % órakor egy rettenetes durranás 

egész Athénát félelemmel tölté meg. A’ rendőrhivatal bölcs 
vigyázattal 14 zsák puskaport vitetett el egy kereskedő’ há
zából. Egy rendőrtisztre bizaték annak a’ városon kívül bá- 
torságos helyre tétele. Gondatlanságból vagy nyereség-vágy
ból azonban a’ rendőrtiszt ön házába vitette a’ puskaporos 
zsákokat. Ezen általhordozásnál a’ zsákok közül egy kilyu
kadt ’s a’ csurgó por vonalat képzett azon helyig, hol a’ 
zsákok léteztek. Egy tizenkét esztendős gyermek észreve- 
vé a’ vonalt, ’s a’ szerencsétlen ifjú nem tagadható meg magától 
egy kis örömtüz’ mulatságát. Azon pillanatban, midőn a’ 
gyermek egy tüzes szenet h o za , azt a’ vonal’ végére teen 
dő , felkiálta egy az udvaron mosással foglalatoskodó asz- 
szony: „Az Istenért, mit csinálsz?“ de kinek kiáltását elnyo- 
rná már a’ rettenetes ropogás, melly a’ házat is a’ légbe 
ragadá, kőesőt képezvén Athena felett , ’s az egész környék
ben számtalan ablakokat betörvén. Azonnal lángban állának 
egy mellette álló ház’ romjai, ’s csak a’ német katonaság’ 
rendkívüli ipara fogá el a’ tüzet egy szűk a’ város’ közepén 
fekvő utczában. A’ szerencsétlen aszszony néhány óra után 
hozatott ki még élre a’ kőhalmok alól. Azonban úgy lát
szik csak azért tartá meg a’ sors éltét, hogy e’ szomorú 
történet’ okát megtudassa; mert már következő reggel a’ 
gyermekkel együtt eltemettetett. Néhány más emberek is 
többet kevésbé megsértettek.

Poroson a’kormány’parancsára minden lakosoknak 24 óra’ 
lefolyása alatt el kelle hagyniok a’ várost és kertekben ke
resni vagy a’ sziget’ sziklái közt lak á t , bátor a’ dög
halál a’ növekedő forróság’ következésében mindinkább apad 
’s összesen már csak 90 személyt dÖnte e l ,  mindazáltal 
annak egész kiirtására szükséges ezen rendszabás , melly a’ 
görögöknél, kik a’ légalatti élethez szoktak , ez időszakban, 
nehézségnek nem is mondható.

Az arsenálban, melly szigorúan el vagyon zárva, mosta
náig a’ betegségnek semmi jelei nem mutatkoznak ’s az ott 
lakozó dolgozók, kik többnyire németek, legjobb egészség
gel dicsekednek.

PÉNZ-FOLYAM.
B ecs, július' 4.
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Heizer Ádám^
a’ magyar kir. egyetem’ műszerkészítője

Pesten,
csinál mindenféle sebészi eszközöket ’s készítménye
ket a’ leghíresebb sebészek’ legújabb útmutatása sze
rint; ugyszinte mezei gazdasághoz megkívántaié szer
számokat, u. m. juhnyirö-ollókat, fogókat, bélyegző
ket ’stb.; fölvállal mindennemű kötelékeket, készít 
különös jóságu borotvákat, késeket, ollókat ’s éksze
reket, azoknak igazítását ’s kijavítását is elfogadja.

Raktára vagyon a’ Ilatvani-utczán, a’ Sz. Ferenczi- 
ck melletti Horváth - házban.

Most jelent meg, és

Hartleben Konrád Ádolf
pesti könyvkereskedőnél, Váczi-utczában, a’ Hét vá

lasztó' irányában találtatik:
Doboka Vármegye' természeti és polgári Esmértetése 

köre metszett pecsétjével ’s földabroszával H od or  
K á r o l y  által, Kolosvártt. 1837- 3 fi. p. p.

Egyházi beszédek Gyűjteménye 1837. Végtiszteleti és 
kibucsuzó beszédek. Kolosvártt. 1837. 40 kr. p. p.

A j á n l a t r a  m é l t ó  m u n k á k  l e s z á l l í t o t t  áron.
Pillangó. Külföldi válogatott Elbeszélések’ zsebkönyve. 

Kiadá Széplaki Erneszt. 1836. borítékba kötve 1 Í1 
p. p. F o g l a l a t :  Az apród és sólyom. Washing
ton Irwingtől. — A’ Kóbor. — Az özvegy és fia. 
Washington Irvingtől. — A’ kárpitos szoba. Scott 
AValtertől. — Az utolsó sajkás. Névtelentől. — A ’ 
kísértő fej. Névtelentől. —> A’ csodálatos szomszéd

gyermekek. Goethétől. — Az öncsaló Head Ri- 
chardtól. — A’ testvérek Bulwertől.

Nemzeti Társalkodó 1832. (2. Darab.) Kiadta az Er
délyi Híradó’ szerkesztetése. Kolosvártt. Ára borí
tékba fűzve , 2 fi. p. p.

Boszú. Szomorúján ék. Irta Báró Eötvös József. Pes
ten 1834- Borítékba fűzve 1 11.

Tinka, vagy a' férj fi-próba. Lafontaine után. 2 Da
rab. Kolosvártt 1833. Borítékba fűzve 1 fi. 30- xr. p.

A’ vékflcli Pap. Egy történet, Goldsmith után Anglus- 
ból. Fordította P. Csórja Ferencz. Nagy Enyeden 
1831. 1 11. p. p.

Bimbók. Irta Szalay László. Budapesten 1832- Borí
tékba kötve. 40 xr. p. p.

Hoblik Márton’ Versei. Pesten, borítékba fűzve 36 
krajezár p. p.

Ezer egy nap. Persa regék. Fordította D. F. S. 2 Da
rab. Kolosvártt 1833. Borítékba fűzve 48 xr. p. p.

Az ezüst lakodalom. Nézőjáték öt felvonásban. Kotze
bue után Balog Sámuel. 30 xr. p. p.

Osian’ énekei. Az eredeti güel mértéken fordította Fá
bián Gábor. 2- Darab, borítékba kötve 8 íl. p. p.

Virágkosár, szerkeztette és kiadta Vizi István. Nagy 
Enyeden 1836. 24 xr. p. p.

Ifjúbbik llobinzon. Melly a’ gyermekeknek gyönyör
ködtetésökre és hasznos mulatságokra németül Kam
pe J. II. által íratott, magyarra pedig Gyarmatid 
Sámuel által fordítatott. Nagy Enyeden 45 xr. p. p.

Orbán József’ eredeti Meséji és Anekdotáéi. 10 xr. pp.
A' szorgalmatos fog-orvos, avagy megmutatott okai a’ 

fogfájásnak. Egyszersmind a’ fogak’ tisztításának 
módja; és a’ fájdalom’ enyhítésére szolgáló orvos
sága az odvas és a’ nedvességtől megromlott fogak
nak. Németből Takáts Pál által. Budán borítékba 
fűzve 30 xr. p. p.

A jánlásra m éltó.
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polgári könyvkötő Pozsonyban,
egész tisztelettel jelenti, — hogy nála készen van a’ 
kis oskolákban gyakoroltatni szokott mindenféle írásra

m egliiieázott p a p iro s ,
füzetkékben, mellyek tulajdon Vonalzó-Tntézetébcn (Ra- 
strir-Anstalt) készültek; ’s igy a’ külhoniaknál jutal- 
masabb áron, ’s nagy hasznára a’ városi kisebb - ’s fa
lusi oskoláknak, könnyebbségére pedig a’ Tanító urak
nak, megszerezhetők. Egy rizmának ára czímlappal 3 ft. 
czímlap nélkül 2 fi. 36 kr. pengőben.

Vásári és mérési jövedelmek’ 
haszonbérbe adása.

Pozsony sz. k. városa’ nemes Tanácsa köztudomásra 
bocsátja, hogy k. m. udvari kamarai rendelés’ követ
kezésében, a’ vásári és mérési jövedelmeknek hat cgy- 
masutáni evekre u. in. f. e. septemb. hónap’ Íjétól 1843 
év’ utolsó napjáig, haszonbéri árverésnapja, f. é. jú
lius hónap’ 25dikére 699 pengő forint bánatpénz’ letéte
le mellett, tűzetett ki. — Haszonbérleni szándékozók 
annakokáert a’ kitűzött napon reggeli 9 órakor a’város
háznál jelenjenek meg, ’s ott az egyezés’ feltételeit a’ 
város’ számvevőségénél megláthatják.

Pozsony, junius 28-, 1837.

Heckenast Gusztáv’
honi és külföldi könyvkereskedésében, 

(Pesten, Váczi-utczában, 39 szám alatt:)

1837, 1836 és 1835 esztendőben
megjelent magyar saját kiadásai.

A' Könyelmiiek. Román, irta Jósika Miklós. 2 kötet. 
12rét. 1887. fűzve, 2 for. peng.

Emlény. Karácsoni, új esztendei és névnapi ajándék 
1S87. 5 aczélra metszett képpel. 12rét. Velinpap. 
kék selyem kötésben, arany vágással. Ára 3 for. 
peng.

Gyula' Szerelme. Rege tíz énekben. Kisfaludi Kisfa
ludy Sándor. 12rét. Pesten 1835. borítékba fűzve, 
1 for. 20 kr. peng.

Columbus vagy Amerika fölfedezése. Mulatságos Olva
sókönyv Gyermekek és Ifjak számára. Campe Heur. 
Joachim után Pcregriny Elek. Iső rész 2 földkép
pel. Nagy 8rét. Po’sonybau 1836. csinos boríték
ban, 1 for 12 kr. peng.

Jósika Miklós Regényei. Abafi. 2 Rész. Zólyomi 1 
Rész. 8 Kötet. 12. Pesten 1836. Velinpap. csín.' 
borit, fűzve, 3 for. peng.

Szirmay Ilona , történeti Román. Irta Gaal. 2 Köt. 
12rét. Pesten 1836. Velinpap. borit, fűzve, 2 for p.

Vata. Történeti dráma négy Fölvonásban. Irta Tóth 
Lörincz, 12rét. Pesten 1836. csinos borítékba, 48 kr, 
peng.

Szerb Népdalok és Hősregék. A z  eredetiből fordítá 
Székács József. Kiadta Kimoss Endre. Srét. Pesten 
1836. csinos borítékban , 1 for. 20 kr. peng.

Joguz vagy a' Honkeresök. Színmű öt Felvonásban. 
Irta Vajda Péter. 12rét. Pesten 1886. csinos borí
tékban, 1 for. peng.

Nyomtatja Wigand Kár. Fridiik.
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Tartalma:
a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
lurüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lásfa lv i Orosz József.

Feltételek:
Megjeleli e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr.— Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Filskúti Länderer Lajos’ könyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czt'm alatt kiildetendők: ^A' Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok Aragy sze
mélyességek fel nem vételnek.

Géczy József. N a g y v á r a d i  j á r á s b a n ,  főszolgabíró: 
Szentiványi Lajos. Alszolgabirák: Szerdahelyi Imre, Toko- 
dy István, Stepanovics Lajos. — Esküitek: Lakatos Imre, 
Péchy György, Beliczay Ferencz, Hankovics György. — 
Adószedő: Szilágyi Imre. — S á r r é t i  j á r á s b a n ,  fő 
szolgabiró: Kiss Károly; al szolgabiró: Simonfi Ferencz, 
Miskolczy Károly. — Esküitek: Szentgyöryyi Elek, Csíf'y 
László, Olasz Dénes. — Adószedő: Budaházy Zsigmond. 
É r m e l l é  ki  j á r á s b a n ,  főszolgabíró: Bernátli József.
— Alszolgabirák: Lakatos Aloiz , Miskolczy Im re , Fráter 
Albert. — Eskiittek: Bereyszászy Antal, iíjabb Fráter Jó
zsef, Dömsödy Ferencz, Végit György. Adószedő: Harca y 
Lajos. — S z a l o n t  a i j á r á s b a n ,  főszolgabíró: Sánta 
György. Alszolgabirák: Korács Imre, Ambrus János , Sisá- 
ry  Lajos. — Eskiittek: Lestyán Károly, Fótiad László, 
Hónapi Ferencz, Onody Gábor. Adószedő: Stépán István.
— B e l é n y e s i  j á r á s b a n ,  főszolgabíró, Tokody Imre. 
Alszolgabirák, Vincze Péter, Jakabfy Joachim. Eskiittek: 
Fándly László, Korács György, Máy Emmánnel. Adósze
dő: Mittermüller Sándor. — Orvosok, mérnökök, biztosok, 
hivatalaikban megerősittettek. Megyei hadnagynak Jedlics- 
ka Károly meghagyatott.

F i l e p s z á l l á s á n  folyó hónap’ 19re virradóra éjjel 1, dél
előtt 4 , estve 9 óra tájban igen észrevehető, nyngotról ke
letnek tartó hullámzó loldingás volt. Észrevehettek azt né- 
mellyek a’ zúgásról, mások a’ falon függő tálak’ összeverő- 
déséből, gerendák’, ágyak’ ropogásából, asztal’ Ligásából, pad
lás’porzásából, a’ földön fekvő élet nélküli dolgoknak fel-fel
ugrásából, az álló és bukvalévő emberek’ megtántorodásából, 
némclly állatok’rémülés miatti inegfutamodásából, fekvő álla
tok’ kolompja’ rázódásából, a’ földnek úgy tetsző lesüllyedé
séből, állatok’ és emberek’ megrémüléséből. — Ezen tájon 
I832ikben, mikor az Érmelléket környékezte a’ földrengés, 
szinte kitetszőbb volt a’ földingás mint egyéb szomszéd helye
ken. Most is ide 3 órányi távolságra Kun Sz. Miklóson csak 
alig vala észrevehető, és csak egyszer vétetett észre a’ rém. 
(Érd. Híradó.)

Budán f. h. 2kán délelőtti 9 órától délutáni egyig, az or
szágház’ nagy termében félévi közgyűlést tartván a’ magyar 
nyugpénzintézet, négy táblabirót választa, ’s egyéb iigyeiriil 
tanácskozék az intézet’ terjesztésére. (Jelenkor.)

Múlt hó’ 29kén szomorú jelenetnek volt színhelye városli
getünk. Egy fiatal kézműves t. i. kedvesével arról tanakod
ván, mikép lehetne engesztelhetlen szüléit egybekelésük’ meg
engedésére bírni, végre elkeseriilten két pisztolyt búza ki keb
léből , előbb a’ leány’ aztán ő saját éltét végzendő ; az első 
azonban futásnak eredve segély után kiáltoza , ’s a’ kétség- 
beesett kézműves tulajdon szivébe röpíté a’ gyilkoló golyót. 
(Jelenkor.)

Ezen érdeklett szerencsétlenséget a’ Rajzolatok illy nevet
ségesen adják e lő : Az említett szabólegény nem agyon ha
nem oldalba lőtte magát. E ’ szerencsétlen tűhős t. i. szerel
mesével a’ városligetbe ment. Czélja volt e’ vékony ezérnáju 
világból előbb szerelmesét, aztán magát kivégezni ; egyik 
pisztolyát, mellyre azonban elfelejtő kapcsot tenni, kedvesére 
elcsattantá, de az el nem sült, ’s a’ leány szakadásnak ered
vén ’s lármát ütvén a’ bőszült szerelmes másik pisztolyát ol

dal ának szegező; ’s a’ lövés belsejét összeszaggatván, ezér- 
naszálon függött szerelmének undorító öngyilkolással veto 
véget. Szcben.

Jun. 22kén a’ 34dikországos generálísságra sza
vazlak a’ rendek. Jelöltekül választatott a’ k a to 
likusok’ részéről: gr. Haller Ferencz ezredes, gr. 
Gyulai Ferencz ezredes és b. K e m é ny  Károly ez
redes; a’ reformátusokéról: b. Rácséi Ádám altá
bornagy, b. Wesselényi István ezredes és Hegyest' 
Sándor őrnagy; az ágostaiakéról: Greser Mihály, 
K reitner Dávid őrnagy és Zeidner Ferencz alezre
des ; az unitáriusokéról: Maurer László őrnagy, 
Czakó Ferencz őrnagy és Gálfi Imre százados. — 
A’ főkormányszéki tanácsosságra pedig a’ kat- 
holikusok’ részéről: Gálái László a’ fő kormány
széki tanácsos, Horváth István kir. hivatalos 
és Barcsai János kir. hivatalos; a’ reformátu
sokéról: Földvári Farkas itélőmester; Szentgyör- 
gyi Imre kormányszéki tanácsos és b. Kemény 
Miklós kir. hivatalos. Az ágostaiakéról; Courád 
András kormányszéki tanácsos, Brenner Sámuel 
kormányszéki titoknok és Courád Mihály kincstári 
tanácsos. Az unitarisokéról végre Aug tisztinovics 
Pál kormányszéki tanácsos, Sala Mihály korín, ti
toknok és Bari ha István kormánysz. titok. (Erd.Hir.)

A u s z t r i a .
A’ bécsi 153. számú hírlap környüíállásosan leírja 

azon ünnepélyes szertartást, mellyel Ő Felségük a’ 
Császár és Császárné lseidbe irányzott utazások 
közben f. e. julius’ 2án Linz városában az odavaló 
minden rendű ’s rangú lakosoktól fogadtattak.

Becs, julius’ 7.
Az austriai kiváltságos nemzeti bank’ elnökségé

nek tudósítása szerint, folyó 1837. év’ első felére 
a’ tiszta jövedelmek összesen 2,053,976 for. 18 xr. 
a’ bank’ valutájában, azaz jó pénzben, tevének, ’s 
ugyanis 50,621 részvényekre 34 pceutes kamato
lás (Dividende) 1,721,114 forint, nyereség-általtétel 
pedig jövő fél esztendőre 332 862 for. 18 xr.

Becs, julius’ 8.
Nehány nap óta híre van, hogy gróf Meusdorf 

Bouilli tábornagy és Prága’ parancsnoka, ki mint 
tudjuk elhunyt nőjéről, a’ kenti herezegné’ testvé
réről, Victoria angol királynénak nagybátyja, rend
kívüli követnek rendeltetett Londonba, hogy a’ csá
szári ház’ szerencsekivánatát az ifjú királynénak 
megvigye. Más hírek szerint második nagybátyja, 
Szusz Coburg Kohétry Ferdinánd herczeg, hasonló 
czélból fog minélelőbb oda utazni; bizonyost azon-

Ulagyar- és Erdélyország'.
Királynénk Ö cs. kir. Felsége m. h. 25kén Skr- 

benszky Francziska bárónét szül. Erdődy grófnét 
palotadámának nevezte.

A’ in. kir. udv. kamara Iluszka János ipolysági sópajtaőrt 
ugyanazon hivatalban Selmeczre , helyébe pedig Szilágyi Mi
hály tárkányi sópajtaőrt; továbbá, Zorenberg Antal b. to
kaji díjtalan gyakornokot tárkányi sópajtaőrré; Puchlin Jó
zsef dunavecsei sópajtaőrt földvári sópajtaőrré ; ’s ennek he
lyére Furcsik Antal ungvári díjtalan gyakornokot alkalmazó.

Junius’ 22. történt főméltoságu gróf Batthyány 
Imre urnák ünnepélyes béiktatása a’ koronaőri hi
vatalba, mellyet főméltóságú gróf Keglevich Gábor 
koronaőr ’s a’ m. k. kamara’ elnöke ő excellenczi- 
ája hajtott végre. Ezen ünnepély’ alkalmával tar
tott több jeles beszédek után következett a’ hitle
tétel ’s a’ kulcs’ általadása, azután a’ kinevezett ko
ronaőr a’ korona-strázsák által háromszoros han
gos éljen-kiáltások között székén felemeltetett. 
Ezen ünnepély’ végével az ország’ ékességeit ma
gában foglaló láda szokott helyére visszatétetett, 
és az új koronaőr, ki ezen hivatalt viseltek közt 
az 54ik, pecsétjét a’ többiek mellé nyomta. Ezen hi
vatali béiktatást fényes lakoma követte.

Beregben B. Perényi Gábor főispáni helytartó’ elnöksége 
alatt f. é.jun. 24kén tartatott megyei tisztújításkor következő 
választások történtek: lső alispán, ludányi Bay György; 
2 dik, vásáros-naményi Eötvös Tamás. Főjegyző: Komlósy 
Károly; a l : l s ő , Péchy Pá l,  2 ik , Bay Ferencz. Levéltár
nok: Rácz István. Adószedők: fő , Gecsey György — hadi: 
Buday István — házi a l : Nánási Menyhért ’s Péchy János. 
Számvevő: Bősz János. Ügyészek: fő ,  Bay Ignácz ; al, lső 
Román Ferencz, 2ik Vass Antal; tisztel. Gorzó Tódor, 
Horváth Aloiz, Szekerka János ’s Landor Lajos. Pertárnok : 
Gulácsy István. Szolgabirák : a) T i s z a h á t i  járásban ; fő: 
Bay Gábor; a l : Hunyadi/ András és Vitkay Imre; esk. 
Mező Bertalan, Szarka József és Danes Lajos, b) K a s z o- 
n y i  j á r :  fő szb. Uray P á l ;  al:  Uszkay György; esk: la r -  
nóczy György ’s Landor József, c) M u n k á c s i  jár. fő szb. 
Leszkay Ignácz; a l : Bősz Károly; esk.: Bényei László, 
d) F e l v i d é k i  j á r .  fő szolgab. Buday Károly ; a l : Jobszty 
Ferencz és Komlósy Ferdinand; eskiittek: Horváth Antal, 
Gorzó János és Galyóczy Pál. A’ várnagy, orvosok, mérnö
kök és biztosok ugyanazok, kik eddig voltak.

Biharban , m. L ó n y a y János főispányi helyettes ur’ elnök
sége alatt junius’ 21—23ig tartott tisztújitás’ alkalmával, 
Illy formán ment véghez a’ választás. — Első alispán: 
Tisza Lajos, 2 d ik : Beliczay Miksa. Fizetéses táblabirák: 
Vidorich Mihály, Vinkler István, Bölöni László ’s Bessenyei 
László. Főjegyző: Toperczer Ödön. Aljegyzők: lső ifjabb 
Miskolczy Lajos ; 2ik Szölösy Ferencz; 3ik Molnár Ferencz. 
Főügyvéd: Porubszky István. Alúgyvédek: lső Boros Lajos, 
2ik Nagy Sámuel. Középponti szolgabiró: Szacsvay György. 
Házi fő adószedő : Hrabovszky Albert. — Hadi fő adószedő :

G a z d a s á g .
Somogy, hazánknak e’ szép ’s a’ természetnek olly sok kin

cseivel megáldott vármegye, múlt évben egy új követésre 
méltó példával lépett fel. E ’ megyének valódilag kimívelt 
nemessége ugyanis, meg lévén arról győződve, hogy minden 
egyéb kifejlésnek főbb feltétele az anyagi (materiális) jólét, 
mellynek elérése felettébb könnyíti a’ többihez juthatást, ja
nuár’ Ilikén 1836 egy gazdasági társaságba összeállván, kö
vetkező határozást tön.

lször:  A’ társaság megszerez Szászországból háromszáz 
anyabirkát, mellyeknek egy harmadrésze e 1 e c t a , k é th a r 
madrésze e l s  ő-osztályú (prima cl.) gyapjúval b i r , és kü
lönös szép , alkalmas hat kost.

2or: Ezen birkák tiszta és tartós escurialfajból legyenek, 
mellyek a’ legkelendőbb, tömött és minél több gyapjút adják.

3or: Az anyabirkák a’ következő majorokbul, úgymint: 
Rotliberg, Limbach, Leitwitz, Oschatz, Niszvitz, Visztrop 
és a’ királyi majorokbul: Lohmen és Stolpen vétessenek, arra 
főkép ügyelvén, hogy minél kevesebb majorbul és csak ollya- 
nokbul választassanak, mellyek telivérre, eredetre ’s fajra 
egyformák; és mennyiben az idén az egész számot megsze
rezni nem lehetne, vagy az aláirott részvényekből elegendő 
pénz össze nem jő n e , jelenleg azon iparkodjanak a’ küldött 
urak, hogy legalább 200 anyabirkát, ’s ehez mérsékelve 5 
kost megszerezzenek: a’ kosokat mind egy majorbul vévén, 
a’ hátralévő részt pedig ugyanott, hol az idén vétetnek, a’ 
jövő esztendőre eladatandó birkákból válogassák ki ’s foglal
tassák le.

4szer: A’ birka - megválasztással ’s vétellel megbizatik két

választatandó társasági tag , kik melléjök vévén Nikau Fer- 
dinándot, januárius’ utolsó hetében a’ társaság által meg
térítendő úti költség mellett Szászországba utazni, a’ fen ne
vezett birkamajorokat megjárni, a’ kiválasztott birkákat szer
ződés mellett megvenni, legbiztosabb módon megjelelni fog
ják , egyszersmind elegendő foglalót adni, minden darabról 
ötféle gyapjú - mustrát hozván magokkal. A’ teendő egyes- 
ségben különösen kikössék, hogy a’ most kijelelt , ’s elhaj- 
tás’ idejéig elveszendő darabok helyett, az elhajtásra kime
nendő társasági tag az eladó urnák egész seregébiil szaba
don választhasson.

5ör: Mivel téli időben ezen birkák veszedelem nélkül nem 
hajtathatnak, ezek május’ elejéig az eladó’ felelőssége alatt 
ott maradnak; átvételre megbizatik egy részvényes és Nikau 
Ferdinánd urak , kik a’ jeleket megvizsgálván, a’ birkákat a’ 
mustrákkal összehasonlítván , ha egészségeseknek találják, 
azokat átveszik, egy innét magokkal vitt birkás mellé egyet 
Sziléziában vagy Morvaországban fogadnak, és mindig velők 
maradván, azokat a’ legrövidebb utón minden vigyázattal 
elhajtassák: megjegyezvén i t t , hogy ezen társaság’ trans- 
portjával senkinek semminemű birkáját együtthajtani szabad 
nem lészen. Valamint ez alkalommal kiköttetik az is, hogy 
Nikau urnák maga részére különösen akár kosokat, akár 
anyabirkákat vagy ürüket venni, tartani, ’s így a’ társaság
tól elválasztott kereskedést iizni szabad ne legyen, mineku
tána szükségesnek lá t ta t ik , hogy az ő érdeke a’ társaságé
tól semmikép el ne különöztethessék, értvén ezt a’ lekötött 
egész időre.

6or: E ’ sereg’ számára egy, — birkatartásra mindenkép 
alkalmas jószág, tizenkét évre kötendő szerződés mellett,

haszonbérben szereztessék meg. Ezen jószágban magános, 
senkivel közös, egészséges legelő , jó parlag-szénát termő 
ré tek , vagy vetett takarmányra alkalmas földek legyenek.

7er: Ezen kibérlett jószágnak, valamint a’ birkaseregnek 
kormányoztatása is az igazgatóság’ feliigyelése és rendelése 
a la tt ,  Nikau urra bizatik, ’s melléje egy számadó tiszt és 
szükséges cselédek fogadtatnak.

8or: A’ bérlett jószágon semmi más birka nem tartatik, 
mint a’ Szászországból hajtattak, mellyek annyira szaporit- 
tatnak , mennyit ^azon jószágon tökéletes jó karban tartani 
lehet. Minthogy ezen birkák’ tartása a’ társaságnak és jó
szágbérlésnek fő iránya, azért a’ gazdaság’ elrendelésénél a’ 
természetes legelőnek és réteknek javítása és mesterségesek
kel bővítése leginkább czélba veendő lészen.

9er: A’ részvényesek magok közül egy elnököt és két 
igazgatót szavak’ többségével választanak, kik a’ gazdaság’ 
tervét kidolgozván, annak sikeresitésére ügyelnek, azt válta
kozva gyakran megvizsgálják, a’ tisztektől számot vesznek, 
az eladásokat, bevételeket és kiadásokat megrendelik, és 
négyszer minden esztendőben, jelesül azon nagy gyűlések’ 
második napján, mellyekben e’ tiszti jelentések rendesen föl
vétetni szoktak, különös meghívás nélkül tartandó gyüleke
zetben a’ részvényeseknek jelentést tesznek minden történ
tekről ; mclly alkalommal a’ jövendőre szükségesek elren
deltetnek.

10er: Az elnök és igazgatók a’ társaság által szavaza
tok’ többsége szerint választatnak három évre ; hogy azonban 
egyszeri változtukkal az intézet kárt ne szenvedjen , annál- 
fogvást, mivel az líjonnan választandóknak az előbb történ
tekről tudományuk nincsen, minden esztendőben egy tag vál-



ban még* nem tudni, ’s úgy látszik, rendkívüli követ 
még nincs kinevezne; előbb formaszerinti tudósítás 
váratik az új királyné’ trónra-lépte felöl.

Hallatik, hogy özvegy RosumoJfszky lierczegne 
engedelmet nyert Ő Felségétől pompás palotája ki
játszására, mellyet most Lichtenstein in alkodé hei- 
czeg tart bérben. A5 lierczegne ószkoi hoszabb idő
re Olaszországba utazand.

jVagybritaiinia.
Parlat?ie?iti tanáskozások. — A’ jfelsőházit ah 

jun. 27ki ülésében úgyszólván egy nevezetes indít
vány sem terjesztetett elő. Stanhope gróf tüzesen 
kikelt a’ szegényi törvény ellen, mellyet leginkább 
azért kárhoztatott, mivel, véleménye szerint, az al
sóbb néposztályok’ erkölcsiségét ’s ezzel az ország 
jólétét csirájában elfojtani segíti; ezután az éjszaki 
Yorkshire kerületben tartatott gyűlés’ részéről, 
mellyben 300,000 személy volt jelen,kérelem téteték 
a’ ház’ asztalára a’ nevezett gróf által megtámadta
tok új szegényi törvény ellen.

Az alsóháznak jun. 24ki ülésében többek közt 
sir A. Agnew azon indítványát, hogy a’ vas utazás 
vasárnapokon tiltassék meg, előlegesen visszavoná 
ugyan, mindazáltal isméti előterjesztését megígérte 
azon esetre, ha az új parlamentben ülést nyereud.— 
A’ jun. 26ki ülésben a’ ház leginkább a’ státusszol
gálatokra szükséges pénzajánlásokról tanácskozók, 
de csak egy tárgy került szavazás alá, t. i. a’ inay- 
noothi cathol. tanitó-intézet’ számára kívánt 8,928 
font sterling. Számos torié szegült e’ pénz’ meg
ajánlása ellen; többek között sir Robért Inglis azt 
monda, kik a’ catholikus lelkészek’ mívelődését kí
vánják, tulaj dón zsebeikből is gondoskodhatnának fe
lölök; Plumter ur pedig lélekisméretével meg nem 
egyeztethető, hogy olly vallás’ számára, mellyet 
hibásnak tart, pénz adassék. S O Űrien (irlandi) 
ur ellenben a’ kívánt pénzt még kevésnek tartá, azt 
hívén, hogy a’ catholicusok, mint az ország’ szabad 
alattvalói, arra, hogy lelkészeik’ számára a’ status
tól segedelmet ’s ótalmat kívánhassanak, szintazon 
joggal bírnak, mint protestáns testvéreik; ’s valóban 
a’ segedelempénz végre 52 szóval 12 ellen mégis 
ajánltatott. — A’ jun, 27i ülésben többek közt azon 
törvényjavaslatokról tanácskoztak, mellyeket Rus
sel John lord a’ fenyítő törvények’ enyhítése végett 
terjesztett elő. Egy O’Coimel ur által ajánlott tol
dalék, mellvnek czélja az volt, hogy a’ halálbünte
tések’ ritkítása végett, a’ bíráknak szabad legyen 
még gyilkolás’ esetében is déportátiói büntetést 
szabni, 60 szóval 38 ellen félrevetteték.

n . London, jnnius’ 27.
0  felsége az ^uralkodó királyné múlt szombaton 

Kensingtonból ismét a’ St. James-palotába jött, Lon
don városa’ szerencsekivánó felírását elfogadandó; 
most pedig udvara’ elrendelésével foglalatoskodik, 
mellynek felügyelésére Sutherland herczegnét mint 
főudvarmesternét nevezte ki.

A’ királyné Dublinban jun. 23kán nagy pompával 
kiáltatott ki; de a’ Morning-Herald szerint jövő 
évi mártius hónap előtt nem koronáztalak, azon 
óvás miatt, melly a’ hódolási hitformában 1Y. Vil
mos’netalán születendő törvényes utódjának javára 
tétetett.

tozik, és pedig az először választandó elnök egy esztendeig,
— az első igazgató k é t , — a’ második három évig tartja 
meg hivatalát, melly szerint rendbe jőnek, és utóbb minden 
esztendőben az lép ki, a’ ki három esztendőt kitöltött. Ha
lál vagy lemondás’ esett ben , a’ legelső gyülekezet mást 
választ, de csak annyi időre, mennyi a’ kilépettéből még 
hátra volt.

t ie r :  Minden választás szavak’ többségével történik ; a’ 
gyülekezet’ rendelései szavazat által csak akkor döntetnek el, 
midőn a’ többségnek akaratját különben megtudni nem le
hetne, A’ jelenlévők elrendelnek mindenedet, a’ jelen nem 
lévők saját kezök’ írásával más tagra ruházhatják által sza
vazati jogukat; egynél több részvényesnek szavazatát azon
ban átvenni nem szabad. Minthogy némclly tagok több rész
vénnyel bírnak, a’ szavazatok úgy rendeltetnek el, hogy ki 
ltől 5ig bir részvényt, annak csak egy, ki ótól lOig, annak 
két, ki pedig l len  felül akármennyit, annak három szava 
legyen , és e’ szerint vesznek részt minden szavazásban.

12er: A birka-megszerzésre, ú t i ’s hajtásbeli költségekre, 
és a’ bérlendő jószág’ elrendelésére számíttatik 20,000 forint 
pengő pénzben, melly 200 részvény által •—- mindegyiket 
100 f. p. p. vévén szereztetik meg; ha azonban a’ rész
vények elfogyta előtt a’ társaság tapasztalná, hogy kevesebb 
is elég lészen, szabadságában álland az aláírást bérekeszteni. 
Részvényes más nem lehet, mint somogyi birtokos, vagy an
nak keresztény lakosa, minden egyéb sorsbeli különbség nélkül.

13or: A’ tiszta jövedelmeknek minden száz forintjából öt
— az előre nem látható szerencsétlenség’ esetére __ kivé
tetik ,' és biztos helyen hasznos tőkére fordittatik.

14er: JNikau korraányozónak, illendő — az igazgatóság

Valamennyi angoltartományi hírlapok a’ beálló közönsé
ges parlament-választásra kijeleltek’ névjegyzékével telvék.

A’ VII. Henriktől építetett királyi sírbolt’ belselje iijabb 
időben kijavítatott; a’ megholt király gyakorta megszem
lélte a’ munkákat. — Ezen sírboltban már Amalia és Char
lotte herczcgasszonyok, Charlotte királyné, a’ kenti her- 
czeg, III. György, a’ yorki herczeg, és IV  György nyug
szanak.

A’ Temps czímü ministeri hírlapban egy czikkely foglalta
tik az angol dolgokról, mellynek kivonatját itt közöljük: 
v IV. Vilmos, uralkodása után, melly gazdagabb eredmé
nyeire mint éveire nézve, a’ koronát egy 18 esztendős király
néra hagyja, ’s ezen átmenetei, nemhogy Angliát izgatná 
vagy Európát nyugtalanítaná, hanem inkább a’ békének ’s 
állandóságnak líj korszakát látszik hirdetni. A’ nyilvános 
hitel erősödik, és a’ párisi ’s londoni kereskedőházak, ezen 
minden anyagi érdek’ középpontjai, fennen szólanak ama’ 
bizodalom és remények mellett, mellyeket jövendőre táplá
lunk. Ez főleg onnan ered, hogy az ríj kormány épen jókor 
jő , hogy Anglia zavarainak véget vessen ’s az angol-fran- 
czia szövetséget szilárdabbá tegye. Az utóbbi korban e’ kö
telékek láthatólag megtágulának. A’ doctrinairek’ előszere
tete a’ toriek iránt Anglia’ kormányának keblében előítéle
teket, bizodalmatlanságot, sőt nyilvános boszankodást ger
jesztett, minthogy Francziaország’ neve a’ parlament’ meg
nyitásakor tartatott beszédben nem is említeték. A’ doctri
nairek elveszték ügyeink’ igazgatását; ’s ez volt az első lé
pés Anglia’ megengesztelésére. Azonban még egy akadály 
hátráltató a’ tökéletes kibékülést, az t. i. hogy IV. Vilmos 
mindazon rendszabálynak ellenszegült, melly képes vala a’ 
felsőházon uralkodni ’s ezáltal a’ reform’ elhaladásának 
szabad utat engedett volna. Ezen akadály nincs többé. A ik- 
tória királyné nem csak hogy cl nem öröklé elődének becsü
letre méltó gondolkozás - szülte ellenszegülését, hanem in
kább egészen a’ szabadelmii rendszerre neveltetett; s ennél
fogva Francziaország és Anglia’ egyesülését többé semmi 
sem gátolhatja.

Spanyolország’.
Madrid, junius’ 19.

A’ királyné az új alkotmány’ kihirdetésekor az 
itt következő megkegi/elmezési rendelményt bo
csátó k i:

„1) Mindazok, kik jelenleg* a’ félsziget’ ’s a’ szom
széd szigetek’ börtöneiben ülnek, bármilly vétkök 
legyen, részesek a’ kegyelmezésben. 2 )  Kivétet- 
vék innen azon köz tisztviselők, kik hivatalaik’ vi
selésében nagy visszaéléseket és hibákat követtek 
el. 3) Továbbá ki vágynak a’ kegyelemből rekeszt- 
ve azok, kikre rábizonyosodott, hogy mint fő 
szerzők vagy bűntársak következő vétkekben ré
szesültek, u. ur. felségsértés, zendülés, atyagyil
kolás ’s minden egyéb gyilkosság, gyújtogatás, tem
plomrablás , istenkáromlás, sodomitaság, dugárko- 
dás, gonoszságra-csábitás, kamispénz-verés, oklevél
hamisítás, hatóságok elleni szegülés, nőrablás, meg- 
szeplősítés, kétnejüség, tolvajság, hamis mértékek’ 
használása az eladásban ’s pénzcsikarás. 4) A ’ po- 
Jitikai felsőségek meg* vágynak bízva, hogy a’ ke
rületeikben megkegyelmezettekre fölügyeljenek?

Egy másik rendelni ény által a’ gályarabságra vagy 
vármunkára ítélteknek még hátralévő büntetés-ide- 
jök’ negyedrésze elengedtetik.

Azon beszédben, mellyel a’ cortcs’ elnöke , dón Ayostin 
Aryuelles a’ királyné által az alkományra-eskiivés’ alkalmakor 
tartott beszédre felelt, a’ többi közt a’ következő hely for
dul elő: ,,A’ szerencsétlenség is oskola, mellyben az ember 
azon mesterséget tanulja, mikép kelljen uralkodni ’s a’ né
pek’ boldogságát megalapítani; mert ha igaz, hogy a’ hódi-

által meghatározandó és a’ gyülekezet által helybenhagyandó 
termesztmények’ kiszolgáltatásán kívül semmi készpénzbeli 
fizetése nem lészen, hanem a’ minden költségen felül mara
dandó tiszta jövedelemnek tized-részét fogja fáradsága’ ju 
talmául venni.

15ör: A’ részvényektől semmi kamat nem já r ,  hanem a’ 
13ik és 14ik ponti levonások után maradandó tiszta jövede
lem azokra egyformán elosztatik, úgyhogy a’ részvények’ 
száma lészen az osztó szám.

16or: A’ társaság előlegesen 12 évre áll össze, mellyek- 
nek elfolyta u tán , ha tovább együtt maradni nem akarna, a’ 
birkasereg pénzre becsültetvén, természetben elosztatik sors 
által a’ részvényesek között, lígy szinte minden fundus in- 
structusnak és terinesztménycknek ára és a’ 13ik pont szerint 
összegyűlt pénz köztök egyformán elosztatik. Hogy 12 év’ 
lefolyta után a’ társaság eloszoljon-e, vagy tovább is együtt 
és mikép maradjon; ez a’ többség által annak idejében ha- 
tároztatik el.

17cr: A’ tenyésztendő és szükségen felül lévő kosok éven- 
kint árverés’ utján eladatnak és akárki által megvétethet
nek, a’ felesleg anyák szinte árverési utón adatnak el, de csak 
részvényesek vehetik meg tulajdon szükségükre, és ha azokat 
egy esztendő múlva ismét eladni akarnák, tartoznak szándé
kukat a’ gyülekezetnek béjclenteni, és csak, ha jövő gyüle
kezetig senki a’ részvényesek közül azon áron megvenni nem 
akarná, mint a’ mit mások Ígérnek, szabadságában áll, azo
kat vidékinek eladni, különben sem pénzért, sem ingyen azo
kat másnak általadni nem szabad, minden részvényinek a’ 
társaság’ javára leendő elvesztése mellett.

I8or: Midőn valaki részvényét el akarja adni, tartozik e’

tók és nagyravágyók diadalmaskodnak, midőn szenvedélyei
ket kielégítik: csakugyan az sem kevésbé igaz , hogy végre 
meggyőzeinek ’s az utóvilágtól el fognak felejtetni.“

A’ Gazette de France spanyol határszélekről junius’ 24én 
költ levelek szerint jelenti: A’ sereg 19én három csapatban 
Solsonát elhagyta. A’ solsonai utón Bergán és Adrevolon 
kérésztől Manresa felé tart. 2 lén Manresában volt. Tristany 
Barcelona’ környékét Llobrcgatig elfoglalta. Royót 3000 em
berrel és számoslovassággal lampurdi völgyben várják; Figuie- 
rát és Rhosest kivévén mindenütt elfogadják. Tristany 30 
hordó puskaport kapott tengeri utón. Cabrera sok embert gyűjt 
Also-Arragoniában ’s a’ királyt várja. Osorio brigadája’ ron
csolt maradványával u. m. 700 emberrel ’s 70 lóval, Bergából 
megszökött. Katonái 23kán értek Bourg-Madamehoz. Ezek 
a’ korcsmákba siettek, de itt tartozásaikat kifizetni vonakod
tak ’s egy becsületes embert (jAanes urat) karján tőrrel meg
sebesítettek. A’ büntetésre méltók tömlöczbe tétettek. Pajtá
saik ki akarták őket szabadítani; de minthogy ennek kivite
lére magokat nem érezték elég erőseknek, az ezredet fegy
verfogásra készték. A’ 26. számú ezred’ 5. századának szi
lárdsága őket visszatartóztatta. A’ legénység Peallesbe kül
detett.

Francziaország’.
A’ követek’ háza’ junius’ 30ki ülésében az egész kiadási 

költségvetés felett szavaztak, melly 242 szavazók között 
csak 39 fekete golyót kapott. — Az egész költségvetés 
1838ra tesz 1,039,318,871 frankot, mellyhez ezen eszten
dőre még egy 50 milliónyi mellék költségvetés járul. Ezu
tán a’ kamara a’ köz bevétel felől kezdet tanácskozni. Thi- 
ars general ez alkalommal, a’ népnek érdekében ’s a’ helyes 
státus-gazdálkodás’ elvei szerint, igen környülállásos nézete
ket fejtett ki. — E ’ beszédre nem feleltek és áltáljában 
az adókérdéseket senki a’ követek közül meg nem rostálta.. 
Két óra alatt a’ költségi bevétel czikkjei felett szavaztak ’s 
az egész, elfogadtatott 256 fejérrel 37 fekete ellen.

Paris, jun. 26.
A’ Temps' mai lapjában egy, állítólag bizonyos szemta

nútól jött tudósítás foglaltatik azon összejövetelről, mellyet 
Buyeaud general az ő ’s Abd-el-Kader közötti szerződés’ 
inegköttetése után az emirrel ta r to t t , ’s következő (Bugeaud 
generált tárgyazó) dicsérő - beszéddel végződik: ^Abd-el- 
Kader’ arabjai egyértelműleg csodálták Bugeaud’ general’ 
merészségét, ki csupán 20 tisztből álló kísérettel 12,000 
főnyi ellenséges hadsereg közé menni bátorkodott. A’ bá
torságnak ezen bizonyítása őt az arabok előtt igen félel
messé tette ’s maga Abd-el-Kader is azt mondó., hogy 
nem harczoland többé ellene (!). Most már csak a’ szerződés’ 
megerősítése ’s egy ügyvivőnek, ki azon szerződés’ pontos 
végrehajtására vigyázzon, választatása felőli tudósítás nyug
talanul váratik. A’ general és emir közötti értekezés számos 
hírlapban csodálatosan kivétetett alakjából, kétségkívül a’ 
general’ ellenségei által, kik azonban elfelejtik, hogy a’ 
lettdolgok’ elrutítása által egyszersmind a’ nemzeti becsüle
tet teszik koczkára. El akarták hitetni, hogy az emir a’ ge
nerállal némileg comoediát játszott, ’s magát iránta gőgösen 
sőt szemtelenül viselte; mi ellenben részünkről bízvást ál
líthatjuk, hogy Francziaország’ méltósága teljes épségben 
tartatott és semmi módon nem károsítatott meg.“ — Mi
után a’ szerződés’ alapjaiban Abd-el-Kader’ követeivel meg
egyeztek a’ franczia táborban, ez utóbbi, mint tudva van, 
egy ideig vonakodott azt aláírni, mivel a’ benne foglalt föl
tételeket magára nézve nem látta kedvezőknek. Ez alkalom
kor a’ Tempsnek fentemlített tudósítása szerint következőkép 
nyilatkozott az emir: ,,Tudom, hogy nagy nemzet a’ Fran
czia, hogy számos hadsereggel és tetemes kincsekkel bir, 
’s hogy engem, ha igazán akarná, semmivé tehetne. De 
Francziaország ezt nem fogja akarni, mert illy megsemmítÓ 
háború neki szörnyű sokba kerülne. Bugeaud general végve
széllyel fenyeget; úgy de lovasságommal nem kerülhetem 
e ki őt mindenkor*? Ila meg akar bennünket támadni, el- 
széledünk a’ pusztában, ’s ha itt is merészel követni, egész 
táborának tönkre kell jutni a’ sivatagban. Felszólításában

szándékát a’ neki megígért árával együtt béjclenteni, melly 
esetben a’ társaságnak legelső joga vagyon azt magáévá tenni; 
ha ez nem történik, a’ többi részvényesnek van elsősége, és 
ha ezek sem kívánnák a’ béjelentés utáni első gyülekezetig 
azt megtartani, szabadsága lesz a’ részvényt vidékinek, de 
csak somogyi birtokosnak, vagy keresztény lakosának eladni.

19cr: A’ részvényeket ekképen eladni, vagy halála után 
másnak hagyni szabad; de ha még is valamellyik részvényes 
természeti successor és rendelkezés nélkül halna e l ,  rész
vényei a’ társaságnak maradnak.

20or: Minden, a’ társaságot illető és tagjai közt fenforgó 
kérdések vagy perek, az időszerinti első alispán ’s a’ két 
öregebb főbíró ur által, mint választott bíróság által, tizen
öt nap alatt elítéltetnek, és mindenkifogás, ellenállás, vagy 
egyéb törvényes orvoslás nélkül végrehajtatnak; — a’ fel- 
jcbbvitcl birtokon kívül t. Somogy vármegye’ törvényszékére, 
és tovább nem engedtetvén meg. Azon esetben , ha az első 
alispán a’ bíróságban akadályoztatnék, helyette másod alis
pánra , és az akadályoztatott öregebb főbíró helyett az idő
ben legközelebbikre száll a’ bíróság.

E ’ sok jót ígérő intézetnek jelen állapotjáról tudósitandjuk 
időről időre tisztelt olvasóinkat, ’s első e’ tárgyú jelentésünk
höz azonnal fogandunk, mihelyt egy biztos és hiteles személy
től megígért ’s várva várt kimerítő adatok kezeinknél lesznek.

Iíöiiyiisin íp íctés.
Landes József könyvárosnál Pozsonyban f. e. megjelent: 

A' jó  birkas-mester, balvélekedéseknek megvívására és tévely
géseknek megjavítására; honfiúinak ajánlja a' szerkesztő.



]l c m c t « r s z á g .
B a j o r o r s z á g -. A’ nyilatkozat, mellyet Oc'ttingen W al- 

lerstein herczeg a1 belügyek’ rainistere, a’ javait vasutak’ 
eszközlése iránt a’ követek’ kamarájának ülésében ad a , igy 
hangzik: ,, 1 S35ik évben volt, mint tudva van, midőn azon 
terv gondoltatott ki, hogy Bajorországunk’ éjszaki határától 
egész déliig nyúló nagy ’s összekapcsolt vasúti vonal léte- 
sítessék. Uraim , azon idő óta a’ kormány egy pillanatig sem 
szűnt meg mindent elkövetni, hogy ezen nagyon is érdekes 
vállalkozás elősegítessék. Minden fölmérés status-tisztektől 
köz költségek mellett vitetett véghez. — A’ münchen-augs- 
burgi társaság’ rendszabályai á tadattak, és a’ fő-posta hi
vatallal való megegyezés iránti bejelentések után most már 
valóban királyi helybenhagyás alá is jutottak. A’ legfelsőbb 
helyen jóváhagyott valamennyi vasutak’ valósitatása elha- 
tározottan áll; sőt az elsők’ létesiilése még az idén kezdő
dik. A’ többi utakra nézve javait munkák , az illető társa
ságokkal a’ legközelebbi napokban fognak közöltetni. Igen, 
uraim, a’ miinchen-augsburgi, az augsburg-nürnbergi, az 
éjszaki határszéli, az augsburgból Lindauba és München
ből a’ déli határszélig vezető utak hamarább létre jutanda- 
nak , mintsem gyaníthatnék. Ebben egy kiiltartomány sem 
fog minket megelőzni , és Bajorország’ rövid idő múlva fel
séges fejedelme elhatározott erős akaratjának és nemzete’ 
értelmességének egy új és felséges alkotást köszönhet, melly- 
nek nemzeti jólétre ’s dicsőségre kiterjedő mérhetlen bé- 
folyását még csak a’ jövendő kor fejtheti ki tökéletesen.

A’ hannoverai hírlap június’ 29ről a’ király’ megérkeztéről 
a’ fővárosba ezeket je len t i : „Tegnap volt azon emlékezetes 
nap, mellyen ő felsége E m észt Auguszta Iiannovera’ királya, 
ősei’ országának fővárosába érkezék, ama’ trónra lépendő, 
mellyről, mint szinte a’ föld’ leghatalmasb birodalma’ kor 
mányáról i s , a’ gondviselés’ végzete fenséges testvérét, a’ 
közszeretet!! IV. Vilmost, elhívá. Azon tisztelet és szeretet, 
mellyel királyaik iránt eleitől fogva viseltettek a’ hannoveraiak, 
ezen király elébe is járnia ’s annál bizonyosabban maradand 
neki szentelve, minél áldottabb következései lesznek a’nép’ azon 
szerentsejének, hogy a’ királyt honjában birja. O felsége tegnap
előtt éjjel, Hollandon keresztül, Osnabrück városába érkezett, 
másnap pedig innen megindulván a’ fővárosba sietett, közeledé
sét a’ bástyára kiszegezett ágyúk’ durrogása liirdeté. Való
ban 6 órakor meg is érkezék ő felsége utazókocsiján ; mellette 
főlovászmestere Kielmansegge gróf ü l t , kísérete pedig lovas 
polgárokból állott. A’ Calenberg-utczán diadalkapu volt fel
állítva, ’s az összegyűlt városi tanács itt várta ő felségét. A’ 
város-igazgató egy beszéddel fogadá a’ királyt ’s átadá neki 
selyem vánkoson a’ város’ kulcsait. O felsége a’ városnak 
szentséges személye iránti változhatlan hűsége’ biztosítását 
igen kegyelmesen fogadá, ’s ezt méltóztatott válaszolni: 

Önök ismerik ezen ország ’s e’ város iránti szeretetőmet, hol 
ifjúságomat töltöttem; a’ gondviselésnek atyáim’ trónjára szó
lítani tetszett; én a’ liannoveralaknak igazságos és kegyelmes 
királyok leszek.u Lelkesült éljen-kiáltás követé e’ szíves 
szavakat. Ezután lassan folytatá útját ő felsége a’ városba 
a’ sorba állított katonaság ’s az összetódult lakosok’ sűrű 
tömege közt, melly, valamint a’ házak’ ablakait megtöltő 
szép világ is , örömzajjal és kalap- ’s kendő-csóválással üd
vözlő a’ királyt. A’ fejdelmi udvarnál ő felségét a’ cambrid- 
gei fenséges kir. herczeg fogadá el. Mély megindulással bo
rult a’ két fenséges testvér egymás’ nyakába. Ez szívreható 
perez vala.A’ nép’ öröinzaja megújult, midőn ő felsége a’ 
palota’ ablakánál megjelent, ’stovább tartott egy óránál, mielőtt 
a’ piacz ’s a’ közel lévő utczák a’ legélénkebb ’s vidorabb 
mozgás’ színhelye lenni megszűntek. Miután ő felsége a’ 
minister urak ’s udvari tisztviselők’tisztelkedő üdvözlését el
fogadta, ő fensége a’ cambridgei herczeg visszatért montbril- 
lanti kerti palotájába, ’s nem sokára ő felsége is oda ment, 
hogy a’ herczegi család’ körében ebédeljen. 9 órától fogva 
egész Iiannovera pompásan ki volt világítva a’ legapróbb ut- 
czákig, ’s a’ világos utczákon éjfélig hullámzott a’ királyá
nak bírása által szerencsésített nép. — Ma ő felsége’ elől- 
iilése alatt minister-tanács tartatik. O felsége minélelőbb 
családijebédre hivandja ő fenségöket a’ cambridgei herczcget

's herczegnét, ugyszintc a’ Mecklcnburg-Strclitz loherczegí 
uraságokat is. — Biztos hír szerint mostanra csak rövid ideig 
fogunka’ király’ jelenlétének örvendhetni, mivel őfelsége gyó- 
gyítatása végett Carlsbadba akar menni, honnan a’ felséges 
királynéval 's fenséges koronaörökössel együtt fog augustus
iján Iiív alattvalóinak körébe visszatérni. — György cambrid
gei herczeg ő fensége tegnap este néhány órával ő felsége’ 
megérkezte után indult útnak London felé.“

Pegnitz, július’ 2.
Minden remények és kivonatok, mellvek már az elszendere- 

déshez közel valának, mintegy varázsütés által újra föléb- 
resztettek, elevenítettek. Ezt a’ bajorországi új vasútokról 
értjük. Előrelátható vala, hogy Bajorország, melly dicsé
retesen tévé a’ kezdetet, a’ vasutak’ folytatásában sem fog 
egy országnak is utána állani. Ama’ szavak, mcllyeket Wal
let stein herczeg kir. statusminister legközelebb c’ tárgyról 
a’ követek’ kamrájában mondott, újólag nagylelkű fejedel
münk’ atyai gondviseléséről tesznek bizonyságot, ki valamint 
a’ művészetet és tudományt, úgy a’ kereskedést ’s ipart is 
egyformán ugyanazon virágzat’ tetőpontjára emelni képes. -—■ 
Visszahangzaiulanak e’ szavak minden bajornak szivében, 
melly örömtelt liazaíisággal hazáját illy mértékben a’ korszel
lemmel előhaladni látja. — A’ középponti küldöttség’ fárad
hatatlan munkássága á l ta l , bízván a’ dolog’ jó kimenetelé
ben , már korábban olly előkészületek tétettek, hogy , a’ 
mint a’ legfelsőbb helybenhagyás elérkezem! , a’ iNürnberg- 
től Bambergig nyúló vasút’ építéséhez azonnal lehessen fog
ni. Örömmel szemléltetnek minden, az építés’ kiviteléhez 
megkivántató művészeti, már elvégzett élőmunkák: a’ szép ’s 
jeles rajzolatok , a’ javallott különféle irány szerinti fölméré
sek, az oldalkép, helyzeti tervek, Részletes fölmérések ’stb. 
pontos fölszámitásokkal együtt. Ezen szép munkát a’ kor
mánytól már múlt évben a’ köz fölmérésre meghívott Holler 
mérnök urnák köszönhetjük, melly munkát bel és külföldi 
múértők megnézvén, a’ nürnberg-fürthi vasutat remeknek 
vallották, ’s a’ nagy szorgalmat és ritka művészeti ösmére- 
tet méltán bámulták. Vajha illy kedvező kilátásoknál fogva 
minélelőbb elkezdődnék az építés, mert érdeke napról napra 
növekszik!

A’ Donaustaufnál június’ 22kén történt szerencsétlenség
ről a’ regensburyi hírlapban következő körülményes adatok 
olvastatnak: „Azon szelíd dombok, mellyeken Stauf’ tisz
tes vára komolyan néz le a’ Duna’ hullámira ’s a’ Walhalla’ 
nagyszerű épülete díszük, tegnap borzasztó szerencsétlen
ségnek voltak néma tan ú i , mellynek leírásakor az érző elbe
szélő’ ajkain elhal a’ szó. A’ bécsi ordinari-hajó minden ren
dű utazókkal jobban mint már régóta megtelve és sok, köz- 
ben-közben drága kereskedési jószágokkal terhelve, déli 11 
’s 12 óra közt a’ legszebb időben ’s legjobb hajózatu vizen 
közeledők Donaustaufhoz. E ’ bajos helyzetben a’ hajó — 
ügyetlenségvagy valamelly szerencsétlen eset által-e, még nem 
lehetett kipuhatolni — a’ harmadik délszaki lűdlábnak 
ment, ’s kevés perez alatt a’ hajón uralkodó vidor élénkség’ 
’s fürge tolongásnak a’ halál’ és nyomor’ iszonyú képét 
kelle magára vennie. Egy szemtanú , ki maga is a’ hajón 
volt, következőkép tudósít e’ felöl: „En a’ hajó’ legfelső 
csúcsán lilék, több barátommal négyhangu ének által készül
vén hódolásunkat tenni a’ Walhallának. Egy leányka a’ hí
don , kitől mintegy 500 lépésnyi távolságra valánrk, a’ hajón 
lévő anyjának búcsút inte. Tüstént megváltoztak arezvona- 
lai. — Aggodalom ’s ijedség festődék a’ csak egy perez 
előtt még jóakarólag intő szemekben. A’ leány kezeit törte, 
hangosan ja jg a to t t , ’s jajgatásának csakhamar metsző visz- 
hangja volt az egész hajó. — Szemmel tartám a’ hajósokat, 
’s arczvonalaikon és remegve folytatott munkáikon aggodal
mam’ valósulását találtam, hogy t. i. valami van előttünk, 
mi veszéllyel fenyegetődzik. Még nem vártam a’ legro- 
szabbat; még akkor sem gyanítottam, midőn a’ hajó rengve 
ütődéit a’ hídhoz ’s új jajveszékelés zendiilt meg minden
felől, hogy volnának olly hidak, mellyeknck egy hajó’ iitő- 
dése olly romlást okozhatna, hogy bedőljenek. — De sze
meim csakhamar mcgcsalának. Recsegve zuhant le a’ hid- 
láb’ gerendázata a’ hajóra ’s ezt töredékeivel szétlocsantá,

je len ti ,  hogy vetéseinket semmivé teendi; ámde akármint 
siet ezt véghezvinni, még is mindig elég időnk maradand 
arra , hogy gabonáink’ egy részét megmentsük , mivel az 
Isten nem hagyhatja éhei halni azokat, kik a’ vallásért har- 
czolnak. Mihelyt pedig a’ francziák’ vezére Oranba visszaér
kezik, én is már ismét e’ város’ kapui előtt termek, hogy 
hadai soha se nyughassanak, ’s azon eleséget, mellyet be 
akarnának vinni, mind elfoglaljam. Iranczia hadsereget nem 
könnyű eltartani: ruházatot, élelmet, lőszert, fizetést kí
ván ; ellenben a’ mi engem i l le t , lovasságomat nem fize
tem , ’s lőszereit is maga veszi, lekintetem meg akarjátok 
semmíteni ’s tőlem azon tartományokat, mellyeketigazgatok, 
elragadni; de ez nektek nem fog sikerülni, mert az Isten 
n e k e m  adta által e’ földet, ’s igy csak ez ismerheti cl 
hatalmomat. Azon beyket, kiket ti tennétek, mind megöl
né a’ nép.“ Az emir azonban végre még is eltökélé, a’ 
szerződést úgy, mint követei elfogadták, megerősíteni, ’s 
aztán tartá Bugeaud generállal az említett összejövetelt.

A’ Hon Sens hírlapban ezt olvassuk: „Az Abd-el-Kader- 
rel kötött szerződés iránt még tegnapelőtt ’s tegnap is tanács
koztak (conferentiát tartottak) némelly generálok ’s a’ mi- 
nister-elnök. Azt erősítik, hogy Soult marschall most sok
kal inkább sürgeti mint valaha a’ szerződés’ íelrevetését ’s 
uj hadak’ küldését Afrikába. A’ constantinai hadküldemény 
még folyvást tervében van a’ minister-elnöknek, de neki 
azon ellenvetést teszik, hogy az egészen czéltalan fogna 
lenni, ha foglalásinkat a’ még hódítatlan néptörzsökökkel 
kötendő szövetség által meg nem erősítendi. Damrémont ge
neral’ elbocsáttatási kérelme, mint mondják, elfogadtatott 
’s helyébe Molitor marschall rendeltetett.“

A’ tengerészet’ ministerének nem rég kibocsátott rende
lése’ következésében szorosan kell arra ügyelni, hogy a 
tengeri katonák jó úszók legyenek, mivel most a tengeri 
katonák’ sőt a’ tisztek’ nagy része sem tud úszni.

Olaszország.
Nápoly junius’ 22kén költ hírek’ szerint az epemi- 

rigynek következő állapotja volt a’ fővárosban. Ju
nius’ 2Okán megbetegedett 300, meghalt 211; junius’ 
21kén megbetegedett 386, meghalt 226; junius’ 22. 
megbetegedett 436, meghalt 211. Mindössze tehát 
f. e. április’ 13 tói fogva 5111 megbetegültek közűi 
3521 halt meg.

Közönséges imádságokról tétettek rendelések, 
hogy a’ mindenható ezen nyavalyát, mellynek olly 
sokan lettek e’ városban áldozatjaivá, szüntesse 
meg. A’ színházak bezárattak — ’s minden más 
nyilvános mulatságok megszűntek.

Az epemirigy csaknem minden körüliévé' helyekre 
elterjedt ’s úgy látszik, Palermóba is beharapódzott.

A’ nyavalya, melly az utóbbi hónapokban meglehetősen ki- 
sebbedett, fájdalom! az újabb időkben ismét növekedett; 
de még is réménylik, hogy a’ nyavalyának ezen megújulása 
nem fog tartós lenni.

Ma délelőtt volt szerencséje XIV. Vikiin vicomte 
belgiumi követnek, ő szentségéhez audientia végett 
bevezettetnie. A’ pápa sokáig beszélgetett ezen di
plomatával. Mint halljuk, most csak rövid ideig fog 
itt mulatni, mivel kormánya által nemcsak ide és 
Florenczbe, hanem Nápolyba is ki van nevezve, ho
vá nehány hét alatt el is menend; csak őszkor fog 
ide visszatérni ’s itt huzamosb ideig mulatni.

Tegnap holt meg itt Pietro Francesco Galefß bíbornok 
(cardinalis), Ponto’ , S. Ruíino’ és Civita Vecchia’ püspöke, 
a’ szent collegium’ másod dékánja; született Cesenában 1770 
October’ 2?kén.

írásbeli tudósítások jelentik, hogy a’ görcsmirigy (cholera) 
a’ pápa’ birtokához közel fekvő Ponte Corvo lierczegségben 
kiütött.

NagySad rét, 67 lap; ára 24 ez. kr. Ezen munkácska a’ német 
nyelven irt morva országi juhász-kátéból fordítatott magyarra, 
némelly kihagyásokkal és nálunk hasznos sőt szükséges hoz
zátételekkel, honi juhászaink’ ’s gazdatiszteink’ számára.

E ’ maga nemében becses kis munka következő szakaszokra 
oszlik: 1) Azokról, a’ mellyek szükségesek egy jó juhneve- 
lőnek. — 2) A’ juhistállók’ belső elintézéséről. — 3) A’ ju 
hok’ etetéséről ’s táplálásáról. — 4) A’ juhok’ megpárosodá- 
sáról. — 5) A’ juhok’ megismeréséről. — 6) A’ juhok’ be
tegségeiről. — 7) A’ gyapjú’ megismeréséről. — 8) A’juhok’ 
mosásáról ’s nyíráséról. —- 9) A’ takarmány’ megtakarításá
ról. — 10) A’ juhnevelők’ kötéseiről. — 11) A’ juhnevelők’ 
egynéhány közönséges kötelességeiről.

E ’ könyvecske a’ benne foglalt tárgyak’ czélirányos és nép
szerű kifejtésére nézve méltán ’s annálinkább ajánlható min
den birkás-mesternek, mivel az eddig honunkban megjelent 
birkatenyésztési munkák csak tanultabb ’s pallérozott olva
sók’ számára lévén Írva , a’ juhokkal bánó többnyire tanulat
lan birkások minden rendszeres oktatás nélkül hagyatának. 
Ezen könyvecske tehát, melly árára nézve is igen jutalmason 
megszerezhető, juhászainknak, sőt némelly gazdatiszteinknek 
is hasznos tanácsadó és segédeszköz gyanánt szolgálhat, 
mellyben legegyszerűbb ’s könnyen érthető nyelven mindazo
kat feltalálják, mellyek czélirányos és jól elrendelt birka- 
tenyésztésre okvetetlen szükségesek’s mindennapiak ugyan, de 
számos birkás-mesterereink előtt nagyobb részben isméretle- 
nek, vagy legalább nem tettleges és tapasztaláson épült ok
tatásra alapítvák. Midőn tehát ezen könyvecskét a’ birkate
nyésztő közönségnek mint igen hasznos zsebkönyvet ajánla
nék , az volna óhajtásunk, hogy a’ t. ez. földesurak azt ju 

hászaik’ számára megszerezzék ’s az olvasni nem tudóknak 
időről időre előforduló alkalommal szakaszonként felolvastas
sák, mi sok visszás mód’ ’s abból következő károk’ eltávoz- 
tatására fogna szolgálni. Többnyire a’ munkácska’ közhasznú 
czélja ’s kivált azon tekintet, hogy leginkább olly emberek’ 
számára készült, kiknek együgyű elméje könnyen felfogható 
előadást kíván, e’ helyütt minden szigorú nyelvvizsgálatot 
kirekeszt. Véleményünk szerint igen hasznos könyvecskét 
irt és hálás elismerést érdemel a’ névtelen szerző.

A’ magyar tudós társaságnak, junius’ 26. 1837. tartott 
kisgyiilésében folytatólag a’ Tájszótár’ vizsgálatával foglal
kozott. Ugyan ekkor I. egy statisztikai, egy mathematikai, 
és egy természettudományi kézirat bocsátatott vizsgálat alá. 
II. A’ magyar philosophia’ történetírásának alaprajza Hetényi 
Jánosi, tagtól, Szilassy János r. t.’ előadására a’ Tudomány
tárba felvétetett. III. A’ könyvtár számára a’ pesti növendék
papság’ magyar iskolája munkálatai’ IV. Kötetét (Buda 1837) 
küldötte be ; Edvi Illés Pál 1. t. pedig két rendbeli munkáját: 
fV.Ékes házi oltár (Pest, 1833). Vallási tűrő delem’ példái 
(Pest,  1826;) továbbá Beverlandi adhortatio ad pudicitiam 
1698. és Cassai András J. Krisztusnak szenvedéséről és ha 
láláról, (Bártfa, 1643). V. A’ pénzgyiijtemény’ számára Zsa- 
rolányi Márton Ferencz 8 ezüst és 2 rézpénzt küldöttbe. 
(Jelenkor.)

A’ pozsonyi diák újság mellé csatolt Alvcare (Méhkas) 
czimű toldalékban a’ Magyar, Horváth, Tót és Dalmátország- 
ban létező catholikusok’ mennyisége püspöki megyénként kö
vetkezőleg adatik elő :

Évi Schema- , , ,M e g y e k ’ n e v e .  tismus. °  J
Diák szertartá- 

su Catholik.
Görög szertar 

tásu Catliol.
1837 Csanádi 374,885 —

— Diakovári 154,967 846
— Egri 359,466 —

Eperjesi
Esztergami 799,088

169,991

— Fejérvári 143,125 —

— Győri 288,161 —
— Kalocsai 322,168 —
— Kassai 289,592 —

1835 Munkácsi — 431,941
1837 Nyitrai 287,149 —

— Pécsi 338,465 —
1836 Rozsnyói 143,203 —
1837 Segniaí 184,088 7
1835 Szathmári 80,926 —
1837 Szepesi 216,169 —
— Szombathelyi 267,730 —

1836 Váczi 290,194 —
1837 N. Váradi 62,027 —

— N. Váradi — 103,604
— Veszprémi 357,707
— Zágrábi 732,915 704
— Zólyomi 146,640 1
— Sz. mártoni Fő-Apátsági 18,511 —

összesen 5,857,266 707,094
egész összeség 6,564,360.



a’ rajta lévő embereket pedig jajvcszélkelő ordítás között 
jobbra balra a’ fedélzetről a’ hullámok közé s a hajóiiiegbe 
taszította ’s iszonyúan összezúzta. A’ hajó a szó legsajátabb 
értelmében kettétört. —- Mindenki szabadulni iparkodék; én 
a’ folyamba ugrottam, ’s gyakorlott úszó lévén, életemet 
könnyen megmentéin; — a’ sors nem akará , hogy baráto
mat is megmentsem; egy ellenséges gerenda választott el tőle, 
ő pedig lesúlyedt! — — Sirja a Duna!“ Eddig szemta
nunk. — Mások hiában kérdezik, mint történt légyen, hogy 
ók így a’ veszélybe bukván, abból olly csodálatosan szaba
dultak ki. — Ők az egész esetet egy rövid, de rettentő 
perez’ mívének tartják, mellyről számot adni nem tudnak. 
A’ hajó felborult, és csa\  Demlingnél, Stauftól egy órányira, 
vitethetek a’ szárazra. Eddigi tudósítások szerint 49 sze
mély indult el a’ hajóval az itteni vendégfogadókbul, mind
össze 67—-70 személy volt rajta, ’s 41 menekedék meg ré
szint saját erőködés , részint idegen segély által. Közöttük 
nyolez sebesült meg, de kettő megholt még tegnap Donau- 
staufban, négy pedig az idevaló kórházba vitetett. Hány 
szerencsétlen találta halálát a’ habok közt, még nem bizo
nyos. Fájdalom, félő, hogy az akkor hiányzott huszonhat 
személy mind ezen szerencsétlenség’ áldozatja lett. A thurn- 
taxisi uradalmi törvényszéktől vizsgálat végett kiküldött biz
tosság tegnap óta a’ hely’színén van, ’s várva várják, minő 
eredményeket adand a’ vizsgálat. Valamint illyes alkalmok- 
nál mindenkor, úgy itt is mutatkoztak nemes önfeláldozás 
és nagylelkű felcbaráti szeretet* egyes vonásai. Egy oios%} 
alig szabadulván meg maga a’ haláltól, még hét nyolez em
beréletet mente meg nem kis veszéllyel. Ö fensége a 
tlmrn-taxisi herczeg ritka elszántsággal osztozék a megsza- 
badítandók’ minden veszélyében, segíte, hol csak segitni 
lehetett, a’ megszabadultakat nagylelküleg mindenkép gyá- 
molítá, kastélyát, cselédeit, kocsijait ’stb. szolgálatokra 
rendelé, a’ kiállott veszély után pedig maga is szaladgált 
a’ Duna’ mentében, hogy a’ szerencsétlenek’ mentésére fi
gyelmeztesse a’ közel lakókat, ’s általában itt is újra vilá
gosjeleit adá azon nagylelkűségnek ’s felebaráti szeretetnek, 
melly, mint a’ Taxis név’ soha einem haloványulandó fény
csillaga , minden cselekedetéből k itűn t’s fenséges házát min
denkor hálánk’ ’s tiszteletünk’ tárgyává tette. *) Az ide
való orvosok és sebészek is nagy számmal sietének az Ínség 
színhelyére, hogy a’ vvörthi törvényszék’ derék orvosát mun
kásságában gyámolítsák ’s terhében osztozzanak. A’ rész
vét általában minden ember’ vonásain és ábrázatján egyen
lően mutatkozott, ’s minden, ki érezni tud,  érzi a’ szeren
csétlenekkel együtt ezeknek kimondhatlan Ínségét. Vajha ne 
újulnának meg többé az efféle borzasztó tapasztalások; — 
vajha a’ hajósoknak ’s hajóépítőknek tanulságul szolgálná
nak, hogy kötelességüket, melly épen itt olly elmulaszthat- 
lan, ’s fájdalom, még is olly sokszor elmulasztatik, egész 
szorgalommal és vigyázattal teljesítsék; — de vajha a’ do- 
naustaufi híd is ,  melly már hasonló, habár kevésbé iszo
nyatos eseteket gyakran okozott, végre olly építés által 
hozatnék helyre , melly a’ status’ becsületére ’s mindazokéra, 
kik benne részt vesznek, megérdemelné, hogy úgy állítas
sák a’ vár’ tisztes romjai ’s Walhalla’ csodaépülete mellé, 
mint a’ mostani híd az elő- ’s középkornak ezen csodaépü
leteivel a’ legrútabb ’s dőrébb ellentiségben áll. Vajha ezen 
kívánságok kegyes óhajtások lenni csakhamar megszűnné
nek. — „Más biztos kútfőkbiil — folytatja tovább a’ re- 
gensburgi hírlap —• az említett szerencsétlenségről velünk 
még következő közelebbi körülmények közöltettek: A’ ha
jón volt utasok’ számát mintegy 70re teszik, kik közül so
kan hiányzanak. Megrendítő látvány volt — szívszaggató 
azokra nézve, kik a’ partról valának e’ borzasztó jelenet’ 
tanúi — midőn a’ hajó a’ hidba ütközők, súlya, az igen 
megáradt folyam’ ragadó hullámai által tízszereztetve, két 
hídlábat döntött el, ’s egy pillanat alatt minden a’ lezuhanó 
gerendázat és tajtékozva csapkodó habok alatt elenyészett. 
Staufból késedelem nélkül számos csónak sietett oda,  ’s e' 
gyors segélynek köszönhetni, hogy még annyi ember’ élete 
menteték meg. A’ segélynyujtók között legelői ’s mint leg
munkásabb vala látható ő fensége a’ thurn-taxisi herczeg. 
K  nagy emberbarát biztatott ’s elrendelt mindent, ’s kisé-

*) 1775 június’ 25kén is szenvedett törést egy hajó mintegy 100 sze
méllyel Donaustaufnal, kik közül néhai Károly Anzelm thurn- 
taxisi herczeg’ nagylelkűsége ’s gondoskodása által 50nél többen 
szabadultak meg.

rete alig birá megtartóztatni a’ folyamba ugrástól. Parancsá
ra sokan a’ hajótöröttek közül a’ herczegi kastélyba vitettek, 
száraz ruhákkal elláttattak, ’s magokat kipihenvén későbbén 
udvari kocsikon szállítottak vissza Regensburgba. Fajda
lom a’ megszabadultak között sokan találkoznak ollyanok, 
kiket a’ rájok hullott hídtöredékek kisebb nagyobb mérték
ben megsértettek. Egy regensburgi asszony még a’ történet’ 
napján, egy férfi pedig ma holt meg sebeiben. Egy eany- 
nak iszonyúan szétzúzott lábát el kelle vágni. — A hajó 
az ütközés után mindjárt egészen fölborult, úgy hogy fene
ke volt fölfelé, ’s aztán két darabra tő r t ,  mellyek közűi 
az e-vik megakadt a’ hídban, a’ másik pedig leúszott f l m -  
\inq felé. Az egész teher, melly 30—40,000 fra becsültetik, 
a’ Duna’ fenekén hever. — Némelly szabadulási eseteket 
beszélnek, mellyek szinte csodával határosak, ’s élénken 
emlékeztetnek a’ gondviselés’ védő kezére. így három kis 
gyermek (a’ legfiatalabbik még járni sem tud) a’ vad hullá
mok által elragadtatott és szerencsésen visszavitetett két
ségbeeső anyjának karjai közé. Egy az utazók közül — ma
ga*5 sem tudta hogyan — a’ hajó’ hátán ülve maradt, és 
nem történvén semmi baja, tovább úszott,  mig egy csónak
ba föl nem vétetett. Egy leányka a’ hídról a’ Dunába ugrott 
’s mármár a’ habok alá sülyedő anyját megmentette. — E j 
eset városunkban egyetemes gyászt terjeszte. De kinek is 
volna szive olly érzéketlen, hogy illy siralmas jelenet mes:

. - t . , t I cl

Oroszország*.
Azon utazásnak, mellyel az orosz császár augus- 

tus hónapban teencl, czélja a’ lovasság’ katonagyar 
matinak meglátogatása. E ’ végre az egész gyar
matosított lovasság ’s a’ nemgyarmatosítottnak egy 
része Wosnesenskben, a’ nagy orosz gyarmatok’ 
egyik főhelyén, össze fog gyüjtetni. Ezen sereg, 
mellyet Europa csak tökéletlenül ismer, többet 
számláland 60,000 lónál. Ezenkívül harmincz zász
lóalj fog lenni fegyverben, mellyek’ katonái közűi 
a’ legfiatalabb is régebben szolgál 15 évnél. A’ lo
vas pattantyússágnak közel 150 ágyúja egészítenek 
ki e’ valóban óriási hadgyüjteményt. A’ császár az
tán a’ fővárosból mint mondják Varsóba, innen pe
dig Kiewbe megy. E ’ két város fényes szemlék’ 
tanúja leend, mellyeket a’ szomszéd tartományok’ 
őrizetét képző különféle haditestek fölött fog a’ 
császár tartani.

Vétercári hírlapok most közönségesen azon birtokosok’ 
jószágai’ elfoglalásának szabályait közük, kiknek örökösei, 
mivel az 1830— 1831ki zendülésben részt vettek, örökösödé
si jogukat elvesztették. A’ pártos’ szüléinek jószága , vala
mint természeti nagyatyja ’s nagyanyja’, nagybátyja ’s nagy
nénje’ javai, ha ő azoknak egykori elhunytok után legközelebbi 
törvényes örököse, a’ megnevezett személyek’ éltében korlát
lan rendelkezésük alatt állnak és a’ zár alól felmentvék. A’ pár
tosnak fentérintett rokoni éltökben öröklött ’s tisztességes 
utón szerzett vagyonúikra nézve a’ törvények szerint rendel
kezhetnek, azaz eladhatják, elajándékozhatják, elzálogosít
hatják azokat, de minden efféle elidegenitésnek az illető kö
tés’ bevégeztével, ’s teljeséggel nem holtuk után kell erőbe 
lépnie. Azok’ halála u tán , ha még életben van a’ pártos, 
hátrahagyott javaiknak , mellyekről éltökben nem rendelkez
tek , egy része a’ koronára száll, az t. i., melly a’ lakhe
lyükön divatozó örökösödési szabályok szerint a’ megítélt 
fiú’, unoka’ vagy unokaöcse’ örökrészét tette volna.

T ö r ö k o r s z á g ’.
Konstantinápoly, junius’ 6.

Mint mondatik, Halil basa fényes lakomát készít
tetett sz. Stephanóban a’ szultán’ számára, azonban 
következő körülmények hátráltaták részvételétől a’ 
fejdelmet: egy összeesküvést, mellyet egész Kis- 
Asiaig és Rumeliaig kiterjesztve gondolnak, kevés 
nappal ezelőtt a’ konstantinápolyi törvényhatóság 
vett észre, ’s leginkább azon fölfedezéseknek, mel

lyek az utolsó csütörtök’ éjén történtek, lehet kö
szönni, hogy a’ főczinkosok, kik egy öreg Bagdad- 
li Mehmet nevű jancsár’ házában tartották gyűlésü
ket, meglepettek és őrizet alá tétettek. Ezeknek 
száma, mint némelly azon ház’ környékében lakó 
európaiak mondják, kik a’ zaj által álmukból fölve
retvén aklakaikon kinéztek, mintegy 3üra megy. A’ 
szultánnak rögtöni visszatérte ezen fölfedezésnek 
tulajdonítatik, mellyet, mint állítatik, ő fensége a7 
szultán az összeesküdtek’ egyikétől tudott meg, ki 
egyedül e’ miatt utazott Adrianápolyba. A’ szultán 
azon ház’ kapuit is megismérni mondatik, hol a& 
összeesküdtek gyűléseiket szokták tartani.

Ugyanonnan junius’ 12ről jelentetik, hogy a’ szul
tán ministereivel nagyon megelégedetlen az utolsó 
összeesküvés miatt, mellyről ők mit sem tudtak, ’s 
melly csak egy véletlen eset által tudódott ki; ta
gadják ugyan, hogy összeesküvés lett volna, azon
ban elegendően bizonyítja a’ holttestek’ száma, mel
lyek naponként a’ csatornában leúsznak, hogy alat
tomos kivégzésektörténnek. Mondatik továbbá, hogy 
nem csak l*ertew basa, hanem Halil hasa, a’szultán7 
vője is, kegyéből kiesett.

Junius’ Iákén költ konstantinápolyi tudósítások’ következ
tében, az egyenességéről ’s becsületességéről nagyon ismére- 
tes Achmed Chefussi basa kiilügyek’ ministere 8kán meg
holt,  ’s helyébe már Mustapha Reschid bey londoni követ 
kineveztetett, ki is Nuri effendi párisi követ által pótoltatik 
ki. Smyrnáhan és lthodusban folyvást dulong a’ dögmirigy; 
Sción, Tsehesmén és Scala-nuován pedig teljesen megnyug
tató egészségi állapot uralkodik. Konstantinápolyban az utol
só posta óta a’ dögmirigy nem igen növekedett.

Kőristantinápolybul, junius’ 21. költ tudósítások7 
következésében, a’ próféta’ születés-ünnepe (Mew- 
lud) lókén az ország’ minden főembereinek jelen
létében az úgynevezett Nuscretie Topkani mecset
ben tartatott meg. Napfolytában a’ főváros’ és Bos
phorus ágyútelepei úgy szinte a’ török hajóhad szo
kott üdvlövéseiket megtették.

Á s i a .
China . A’ pekini udvar nagy gyászba borult. Febr. lökén 

költ hírlapok szerint, a’ birodalomnak a’ császár után nyom
ban következő legelső személye, a’ Tingtsinenang meghalá- 
lozott; ez a’ császárnak unokaöccse volt. Az ünnepély’ szer
tartását megrendelő hirdetmény ez : A’ negyedik és ötödik Ako 
(ezek a’ császár’ fiai) febr. 2án a’ holttest előtt Übatiót tar- 
tandanak. Ha a’ temetésre minden elkészült, nyomban egy 
másik libatio következik. —- Tsaatsnennek, a’ császár’ fiá
nak, a’ 100 napig tartó gyászidő’ lefolytával, miután Keun- 
Wancf (másod osztályú herczeg) cziminel felruháztatott, há- 
romszemü pávatollat viselni joga leend. Ekkép akarjuk meg
bizonyítani azon tiszteletet, mellyel a' megholt iránt visel
tetünk.“

PÉHZ-FOLYAM.
Becs, július' S.

A’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 petes p. p..............i 05*/2
77 77 77 77 77 4 77 77 . . . .
77 77 77 77 77 3 >7 7, . . . .  70'/,

Kölcsönvett 1820. évről, 100 frut...................................„ . . . .  —
77 1 821. ,, 100 7,   77 . . . .
77 1834. 77 500 77   77 . . . .  5 / 5 '/a

Bécsi statusbank-kötelezvény 2l/i pcentért . . . .  66
Bankactiák darabonként................................................. ,, . . . .  —

Gabonaár Pozsonyban
junius'’ 30. — V- merő garasával b. b.

Tiszta búza . . 94. Z a b ................. 35.
R o z s ..................... 43. Kukoricza . . . - 86
Á r p a .................... 41.

Dunavizállás Pozsonyban
július’ 10- 5 láb 7 uj.

Hirdetm ény. A ’ nagyinéit. m. 
k. helytartó tanács’ rendelése’ következ-

---- v~ tében köz hírré tétetik, hogy t. n. Nyitra
vármegyében fekvő ’s vallási alapítványhoz tartozc 
Elefántiuradalombeli PODLUSÁNl MALOM’ kiigazitá 
sára a’ hely’ színén tartandó árverési határnap f°e. au 
gustus’ 7kére tűzetett ki. Kik ezen az árverés’ utján kia 
dandó igazítást felvállalni akarják, a’ fentebb kitett idő 
ben ’s helyen jelenjenek meg. Qj

Heckenast Gusztáv’
honi és külföldi könyvkereskedésében,

( Pesten, Váczi-utczában, 39 szám alatt)
1837, 1836 és 1835 esztendőben

megjelent magyar saját kiadásai.
A’ miveit Társalkodó, vagy a’ világba lépő Ifjú és a’ 

jó tónusa és finom mivelésüDáma. Hív útmutató, mint 
kelljen magát a’ társaságokban és társalkodásban 
kedveltetni, ’s a’ t. Harmadik megjobbitott és sok
kal bővített kiadás. 8rét. Pesten 1836. fűzve, 1 for. 
peng.

Tárcsái Bende. Román. 8 kötet. 12rét. 1837. fűzve 
3 for. peng.

Világ közönséges históriája. L If. Kötet. Ó történetek. 
8rét. Pesten 1837. fűzve ára a’ 3dik Kötet’ előfizeté
sével együtt, 4 for. peng.

Merkúr. Genealógiai-Históriai és Statistikai Zsebkönyv 
1836ra. Irta Lassú István. 8rét. Budán 1836. fűzve, 
1 for. peng.

Legújabb Olasz Grammatika minden Magyar számára7 
ki az olasz nyelvet igen rövid idő alatt és tanító se
gítsége nélkül akarja megtanulni. Egészen űj, kü
lönösen könnyű tanitásmód szerint szerkeztette , és 
egy toldalékkal, melly magában e’ következőket 
foglalja, lször Beszélésre szükséges tö k é le te s  S z ó tá r . 
2szor Beszélgetések és tulajdon szólásmódok. 3szor 
Igen kellemetes olvasásbeli Gyakorlások, mellyek 
végén az olasz Literatura rövid rajzolatja előter
jesztve, kiadta Lcmouton K. János. 2dik Kiadás. 
8rét. Pesten 1836. fűzve , 2 for peng.

Növénytudomány. Magyar latin füvésznyelv és rend
szerisme. Orvosok, gyógyszeresek, kertészek, ’s 
kiváltképen a’ füvészetet tanító nélkül tanulni aka 
rok’ számára. Irta Vajda Péter. 8 nagy réztáblán 
360 ábrázolattal. Nagy 8rét. Pesten 1835. borítékba 
fűzve , 2 for. peng.

A Juhtenyésztés vagy a’ Merinó, vagy Selyem bir
káknak, valamint egyéb honni fajta juhoknak tenyész
tések, ’s nemesítések’ módjai; Szerzetté Balásházi 
János. Három rész egy kötetben, nagy 8rét. Pesten 

, 1836. kemény borítékba kötve 3 for. peng.
Arbocz. Szomorú játék öt felvonásban, irta Garay. 

12rét. J837. fűzve, 48 kr.
A' mezei Gazdaság minden Ágai. Rövid oktató Kézi

könyv földes urak, gazdatisztek, mezei gazdák ’s 
t. e. f. számára. Sokévi és mindenféle tapasztalásai 
szerint öszveszedte és készítette TsÖtönyi Márton, 
gazdatiszt. 2dik kiadás nagy 8rét. Pesten 1886. ke
mény borit, kötve, 2 for peng,

Uimfy szerelmei. Irta Kisfaludy Sándor. 2 Kötet. 12rét. 
Pesten. Velinpap. 2 for. 40 kr. peng.

Bégek. Irta Kisfaludy Sándor. Dobozi Mihály hitvese. 
— Kemend. — Döbrente. — A’ megboszúlt hitszegő. 
2 füzet. 12rét. Pesten. Velinpap. 1 for. 20 kr. peng. 

Regék «’ magyar előidőbiil, Irta Kisfaludy Sándor. 
A’ Szentmihály hegyi remete. — Miczbán. — Szig- 
liget. — Frangyepán Erzsébet. 12rét. Pesten 1S36. 
Velinpap. fűzve, 1 for. 20 kr. peng.

Eredeti magyar játékszín. Irta Kisfaludy Sándor. 2 Kö
tet. 8rét Pesten, fűzve, 2 for. 40 kr. peng. 

Hunyady János, históriai dráma, irta Kisfaludy Sán
dor. 8rét. Pesten, fűzve, 1 for. 20 kr. peng. 

Kisfaludy Károly minden munkái. 10 rézre metszett 
képpel. 10 Kötet. 8rét. Pesten 1836. csinos bori- 
tékbi fűzve, 10 for. peng.

Grátziák és hősek képtára Kisfaludy Károly minden 
munkáihoz. 9 rézre metszett kép. 4l'ét. fűzve, 2 for. 
24 kr. peng.

i l S f 3 Epén most hagyó el a’ sajtót,
és

Pesten Eg^enber^er J. «*s fif a*
könyvkereskedésében és az által minden hiteles könyv- 

árosnál a’ két magyar hazában megszerezhető:

d u n n á u l u m u i r i  e q u e s in u m ,q u i
florent.

In usum statisticae amicorum, ac ir 
juventutis litcrariac oblectamcntu 

n. 8rét. Pest 1837- Ára 1 ft. — velinpap. 1 ft. 2

Most jelent mcg, és

Hartleben Ivóimul Adolf
pesti könyvkereskedőnél, Váczi-utczában, a’ Hét vá

lasztó’ irányában találtatik:
Ajánlat ra  mél tó munkák l eszá l l í t o t t  áron.
Baromorvos-könyv. Német nyelven készítette Rotlnves 

János Miklós. Magyar nyelvre fordította szabadon 
egy a’ bécsi császári főoskolában gazdasági tudo
mányokat tanuló magyar Hazafi. Bécsben 1 II. p. p.

Az értelmes, gyakorlott és gondos disznótenyésztő 
Gazda és Orvos. Magában foglalja a’ disznók’ ter- 
mészethistoriáját , gazdaságos tenyésztése’ mód
ját, gondviselését, malaczaiknak felnevelését, kön
nyű ’s kevésbe kerülő, és hamarjában való hizlalás’ 
módjait; minden betegségeiknek megesmerését ’s 
azoknak különbféle, és legbizonyosabb orvoslása’ 
módjait: végre a’ disznóknak hasznos voltokat, és 
azok’ húsainak, ’s mindennemű részeinek leggazda
ságosabb és legjobb haszonvételét. Kiadta Langhy 
István. Pesten 40 xr. p. p.

Kutyapatika. Eborvos, németül irta egy orvos, ma
gyarul egy nemorvos. 18 xr. p. p.

Gyűjtemény «’ Juh-tenyésztésröl, melly magában fog- 
jalja: a’ merinó, vagy selyem-birkáknak, valamint 
egyéb honi fajta juhok’ tenyésztésének, ’s nemesíté
sének módjait; ugyszinte, ezen gyenge szerkeztetésü 
állati nem’ veszedelmes nyavalyáinak gyógyítását; 
a’ többek közt a’ métely betegségnek bizonyos or
voslása’ módját. B a l á s h á z y  J á n o s .  11. Kötet. 
Harsány. 2 11. Í2 xr. p. p.

Nyomtatja Wigand Kár. Fridiik.



POZSOAY, pénteken 4 . szám. JULIUS’ I4 kL'“ 1 8 3 7 .
T a r t a l m a :

a’ lioni politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s tészrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környvilállásos és olly gyors 
biriiladása, hogy e’ tekintetben minden b oni újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá sfa lr i Orosz József.

Feltételek:
Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czíin alatt küldetendök: $ A' Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.a — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

magyar- és Erdélyország*.
Ö cs. kit*. Felsége Horgosi Kárász Miklóst, a’ fő

méit. liétszemélyű főtörvényszék’ közbiráját, f. e. 
május’ 27kén költ k. kéziratánál fogva, sz. István’ 
jeles rendének kis keresztjével kegyelmesen meg
ajándékozni méltóztatott.

Ő Felsége legfelsőbb határozata által a’ t. királyi 
ítélő Tábla’ praelátusává főtisztelendő Balassa Gá
bor veszprémi kanonok; — O-Budára kamaraiprae- 
fectussá ungvári eddigi praefectus Munkácsy Já
nos; Selmeczre főerdőmesierré ’s kamarai gréfsá- 
gi közbiróvá eddigien szigeti kain. erdőmester 
Férsekin János; — temesi kam. igazgatóság’ jegy
zőjévé aradi erdőhivatali segéd Hubényi József; 
a’ Körmöczön megürült bánya ’s erdőmesteri és bá- 
nyászi törvényszék’ helyettesévé eddigi kamarai 
igazgatóság’ titoknokát Wolfinani W olf József; -— 
a’ fő építő hivatalnál Eklér Imre holta’ által meg
ürülvén , második igazgató segéddé eddigiem hajó
zási felvigyázót .Lechner József urakat méltózta
tott kegyesen kinevezni.

A’ nagy in, m. k. udv. kamara: Rónaszékre szer
ügyelővé mármarosi sógyakornokot Szilágyi Benjá
mint; — Nagybányára tiszttartósági ellenőrködő 
Írnokká oláhlaposi ellenőrködő ispánt Nemes Ist
vánt; — ’s helyébe ellenőrködő ispánnyá kir. táblai 
ügyvédet Stand Bálintot; — Podvilkra vám és 
30ad hivatali ellenőrré ofalvi volt vám ’s 30ad hiva
tali Írnokot Köller Károlyt nevezte. —-

F. é. julius’ Gkán tartatott méltóságos fogaras- 
földi örökös gróf Nádasdi N á d a s d y  Ferenez ur’ 
főispányi elnöksége alatt t. n. Mosony vgye’ tiszti
kara’ újítása; melly alkalommal a’ választás ekké- 
pen ment végbe: Első Al-Ispánynak Yásonykői

gróf Zichy Henrik; másodiknak K ajdacsyFerenez;
— Főszolgabiráknak a’ N i z si d e r i járásban Szántó 
György, Mo s o nyib an Mészáros Ferenez; — A1- 
szolgabiráknak N i z s i d e r i b e n  Modrovics Károly, 
Moson y i ban  Nagy István; —• fizetéses Tábla- 
biráknak: Szalay József ’s Andrásy József; — 
Főjegyzőnek: Sötér Ferenez; —• első Al-Jegyző
nek: Kroner Lajos, másodiknak: Molnár Leo
pold; —• Főügyésznek: Csepesányi Csepcsányi 
Gábor; — Alügyésznek Moroviczai Henrich János; 
—• Laistromozó ’s Caneellaria’ Igazgatójának Schott 
József; — Adószedőknek: Bikkesy Károly ’s 
Hegedtis Károly; — Orvosnak: Birk  Fridrik; 
Földmérőnek: Bobóth Károly ’s Gö dinger Károly;
— Seborvosoknak: Schelhamer János’s Wolfinger 
József; —- Levéltárnoknak: Bogdán József; E s
küdteknek: Molnár István, Hardy János, Seper 
Antal, Kleinróth  Károly; állapodási biztosnak: 
Simony József; bátorsági biztosnak: Szalay János, 
urak választattak. — Ezen a’ legszerényebb szer
tartással végbe ment tisztikar’ újítását megelőzte 
a’ rendek’ Veni Sanctéja , mellynek végével a’ Főis- 
pány ur a’ gyűlést erőteljes beszéddel megnyitotta,
— ’s nagyságos Torkos Mihály volt első Al-lspány 
ur, m. k. helytartósági tanácsnokká lett kinevezése’ 
következésében a’ nemes megyétől szivrehatólag el
búcsúzván, az erre a’Főjegyző’s főtiszt. Sághy Mi
hály szombathelyi Kanonok ’s Apát urak által tartott 
szép beszédek után a’ n. vármegye’ pecsétje által- 
adásával letette hivatalát. A ’ tisztikar-újítási ünne
pélyt fényes lakoma követte.

O cs. kir. Fensége József Főherczeg, Magyaror
szág’ Nádora, julius’ Íjé estéjén kíséretével együtt 
Frankfurtba érkezett, hol ni romai császárhoz czim-

zett vendégfogadóban hált és más nap Bad-Ems felé 
folytatá útját.

Konopi Czigler Antal kir. táblai ügyész ’s Torontál me
gye’ táblabirája törvényes meghatalmazottja Faschó József 
arany sarkantyiís vitéz ’s kir. tanácsos’ személyében , kirá
lyi adománykép nyert t. n. Arad vgyei Konop helységébe, 
f. é. június’ 15, 16, 27én Borosjenöi Aczel János táblabiró 
mint k. iktató á ltal, Maros György Csanádi káptalanbeli 
nagy-prépost’ törvényes bizonyság’ jelenlétében, mint bir
tokos ünnepélyesen béiktattatott.

A u s z t r i a .
,, Becs, julius’ 9.
O Felségük a’ Császár és Császárné julius’ 7kén, 

miután sz. misét halgattak, reggeli 9 órakor hagy
ták el Linczet ’s e’ tartományi főváros’ lakosainak 
legszivesb áldáskivánatitói kísérve, Vöklabrukon 
keresztül, hova hálásra szándékozának, Salzburg 
felé útnak indultak.

„ Bécs , julius’ 11.
O Felségük a’ Császár és Császárné, miután 

7kén Vöklabrukban töltötték az éjszakát, másnap 
kívánt egészségben Salzburgba érkezének.

Öcs.  kir. Fensége, F r i d r i k  főherczeg, ki a’ 
tengeri szolgálatnak szenteli magát, f. h. 18án Iseliel- 
en által Veienczébe utazik. — ügy szinte W a s a 
herczeg Ő k. magassága nejével ’s napával, S t e 
phanie  baadeni nagylierczegnével, e’ napokban a’ 
luccai fürdőket meglátogatja.

A’ porosz statusujsápban ezt olvassuk: „O Fensége János 
főherczeg, mint halljuk, az orosz hadgyákorlat’ végeztével, 
melly 11 napig tartand ’s a’ fekete tenger’ partján fog kiter
jeszkedni, Odessa városát szándékozik meglátogatni ’s onnan 
Konstantinápolyon, Smyrnán, Athénén ’s Nápolyon keresz
tül Bécsbe térend vissza. A’ jeles lovassági vezéren, hcrczeg 
Windischc/rätz tábornagyon kívül, herczeg Liechtenstein Ká-

L e v e f i e x e s .
Pest, julius* 5.

Mielőtt a’ vasutak és gőzkocsik divatba jö t tek , Angliában 
mindenfelé vivő gyorsszekereket állítottak, mint azoknak 
nagyobb része még most is mozgásban vagyon. — Az elő
haladó időnek e’ jelét hazánkban is látjuk, ama’ kis különb
séggel csupán, hogy Angliában nem csak a’ fő országos utak, 
hanem a’ mellékesek is j ó k , nálunk pedig még az utak si
ralmas állapotban vágynak; mindazáltal szaporodnak nálunk 
Is a’ közösülés’ módjai. A’ múlt esztendőben Debreczen és 
N. Várad felé Kolozsvárra indult az első gyorsszekér; nem 
soká utána Miskolcz és Kassa felé Eperjesre a’ második 
vonal állítatott fel, — az idén már Füredre is megy. — 
Fiúméban készül egy ríj gyorskocsi-intézet, úgy Vácz , B. 
Gyarmat, Losoncz , R. Szombat, Rozsnyó felé egy másik, 
Rozsnyórul Lőcsére és Kassára ugyan gyorsszekeren vitet
vén az utasok. Ha már gyors neviiek ezen szekerek, mozgá
suk is gyors legyen ; de az utasok panaszkodnak, hogy éj
jel nappal döczögtetnek , ’s még is nem igen gyorsan érnek 
utjok’ czéljához — pedig jó útban; — hát annak idejében, 
ha az utak azzá válnak, mit ama régi definitió a’ tölté
sekről mond: „két árok közé ’stb.“ De talán erre is fordí- 
tandják megyénk’ oszlopai figyelmöket — hasznosabb vol
na ,  mint szövevényes theoria vagy keserű vitatás.

A’ pesti színpadon fellépő vendégek közt legelső figyel
met érdemel Anschütz, udvari színész. Tegnap először lé
pett fel mint Belizar ; a’ színházat tömve elfoglaló nézők bá
multak és gyönyörködtek ezen színészi óriás’ mutatványain. 
Sokkal isméretesb valóságos művész - remeksége , mintsem 
sok szavakkal kellene azt dicsérnem. Kívánatos volna, hogy 
magyar színészeink Anschütz’ felléptekor oskola gyanánt 
járnának a’ német színházba —- igy tehát kár ,  hogy most 
magyar színész társaság itt nincsen. Anschützné férjével 
együtt Irene’ szerepében lépvén f e l , nem nyert annyi tap
sot , a’ mennyit érdemlett volna. Oka lehete tt , hogy gyenge 
szava a’ nagy színházban elhangzott és nem hatott a’ kakas
ülőig, a’ honnan most leginkább kiindulni szokott a’ taps, 
durva kezek és harsogó szavak szórván le , vett utasítás sze
rin t,  az á ldást,  Schiller’ verse’ valósulásául „doch der 
Segen kommt von oben.“ — Schodelné, hasonlóul a’ bécsi ud
vari énekes társaság’ tag ja , Montechi ’s Capuletti úgy szinte 
Fidelio operákban lépett fel; az elsőben mint Romeo,  a’ 
másikban mint Fidelio. Noha ezen énekesnő nagy dicséretet 
érdemel, még sem le h e tő t  Schroeder- Devrientnének elébe 
tenn i , mint azt a’ f. é. 52. számú Spiegel tartja. Még jó 
darabot kell Schodel asszonynak haladnia , mig Uevrientnét 
eléri. Hangja szép, kellemetes, de nem bir azon mélység

g e l , melly különösen az említett két szerepekben megkiván- 
tatik ’s oskolája sem olly tökéletes , mint a’ minőnek len
nie kellene. *)

Alig volt egynéhány jó meleg napunk, már is szörnyű a’ 
por; szükséges volna, hogy itt a’városban mindennap esnék az 
eső. — Az egyhéti meleg idő nagyon megérlelte a’ vetése
ket, úgy hogy már nehány nap múlva az aratást némelly 
helyen megkezdik ; — az őszi vetések nem olly szépek mint 
a’ kedvező időjárás szerint várhatnék —- de a’ tavasziak 
rendkívüli bő termés’ reményével kecsegtetik a’ gazdákat.

Pesti Lajos.

A9 majlandi szegény“IiázaK és ápoló intézetek.
Ezen újabb időben annyira vitatott tá rgyról, melly főkép 

Franczia- és Angolországban, a’ Imi az elszegényedés (pau- 
perismus) mindegyre veszélyesen halad, a’legelőkelőbb orszá
gos férfiak’ ’s emberbarátok’ figyelmét magára vonta, az Eco 
della Borsa (2 5ik szám) következendő érdekes czikkelyt kö
zöl , melly közvetlenül a’ majlandi szegények’ intézetét tár- 
gyazza.

Ki más gazdagabb és népesebb városokban a’ szegény né
pet az utczákon őgyelegni ’s a’ kóborlók’ makacsságával 
alamizsnáért esedezni lá t ta ,  kétségkívül ezért városunkat, 
liol ritkán és csak a’ templomok’ ajtaja előtt vagy a’ teme
tőkben akad koldusokra, szerencséltetni kénytelen. Mielőtt 
azonban e’ dicséretben megegyezhetnénk, meg kell vizsgál
nunk, vallyon a’ legszorgosabb szükségek’elhárítása iránt volt 
e más részről gond; mert ki a’ koldulást eltiltaná, mielőtt 
egyszersmind a’ szegényeket az élelemkeresésre megkíván tató 
módokkal ellátta volna, embertelenül cselekednék. Minthogy 
Olaszországban a’ takarékosság távol esik azon vérengző 
zsugoriságtól, melly számok szerint veti föl az embert, sőt 
inkább a’ jótékonysággal legszorosabban össze kíván kapcso
lódni, olvasóinknak bizonyára nem leend kedvök ellen, ha mi 
a’ szegénységnek, mint társaságunk’ legveszedelmesb beteg
ségének elhárítására alapított intézeteket közelebbről megvizs
gáljuk. — Országunkban bizonyára föl nem lelendjük az an
gliai pauperismus’ azon sebeit, mellyek már magok is ele

*) Ezen énekesnő felől más levelezőnk’ tudósítása fekszik előttünk, 
kinek hangászi járatossága ’s nagy híre némi súlyt ád előadásá
nak; ő igy ítél Schodelné asszony felől: „Előadásai, kivált Fi- 
delioban, bebizonyílák, bogy Sch. egy v a l ó d i  n a g y  é n e 
k e s n ő ,  ki valamint a’ szerep’ szellemi felfogásában, úgy az 
előadásnak rendszeres kifejtésében a’ híres Schröder-Devrientnével 
méltán vetélkedhelik, ’s azon felül még a’ hang’ ifjas friseségével 
bir. Előadása a’ recitatifban kitűnő, a’ halk dalban olvasztó ’s 
elragadó, altegroban tüzes és nagynemű, ’s a’ t.

gendők volnának egyensúlyban tartani ama’ nagy szigeteknek 
annyira eldicsért elsőbbségeit; épen olly kevéssé találandjuk 
fel a’ törvényes jótékonyságnak ama’ szerencsétlen segédesz
közeit, mellyek’ ártalmasságai nem régiben Nainlle által olly 
helyesen kifejtettek. ’S midőn századunk’ szelleme kívánja, hogy 
a’ jótékonyság felderített legyen, ’s hogy mind a’ testi, mind 
az erkölcsi jólétet előmozdítsa ’s az egyes személynek, vala
mint az egész társaságnak’ hasznot hajtson: arról meg vagyok 
győződve, hogy mostantól fogva minden jótékonyság’ iigye- 
kezete oda czélozand, hogy a’ szegény, mig arra alkalmatos 
lészen, eszközöket találhasson szorgalinasságát gyakorolhatni, 
a’ méltatlán segedelemből eredendő szégyenségtől menekvése 
végett.

Itt következnek részletes felszámítások, mellyeket kiha
gyunk, de mellyekből látni lehet, hogy a’ majlandi intézet
be naponként közel 1000 személy vétetik fel; nagyobbrészt 
olly emberek, kik más foglalatossághoz vannak szokva, és 
ha abban folytathatnák mesterségöket, több mint fele mun
kára alkalmatos lenne közölök, midőn most negyedrésze sem 
a z , minthogy keresetmódjokat mással kell felcserélniük. 
Az ezen intézetben előforduló foglalatosságok következen- 
dők : a’ len’ kártolása , ennek ’s a’ pamutnak megfonása , a’ 
fonal’ tisztítása, annak legombolyitása ’s fölcsévézése, vala
mint a’ pamut’ ’s gyapjúnak megszövése is , a’ mivel mintegy 
40 szövőszék és azonkívül kettő a’ szalag-szövéssel van el
foglalva; vászon - fejérités , a’ fonal’ és anyagok’ megfestése 
’s a’ t.

Ezen intézetben szinte behozni szándékoznak az olly 
nagyon elterjedt szövött gyékények’ készítését, mellyek, mint 
már a’ velenczei úgynevezett Casa d’ Industriánál létezik, 
az igazgató - testületek’ számára készítetnek. — A’ munkára 
szánt idő télen 6 ,  nyáron 10, az év’ közép’ szakaszaiban 8 
óra; mindazáltal nem folytonosan, mivel ez a’ fölvettek’nagy
számához képest nem lehetne káros befolyás nélkül.

Minden szegény jótékony gyámitást nyer , melly korához, 
neméhez, évszakhoz és tulajdon ügyességéhez képest kü
lönböző , a’ férfiaké 40 , az asszonyoké 30 centimet. (A’ 
centime egy franknak századrésze, ’s így valamivel több egy 
váltó félkrajczárnál.) Azck, kiknek testi erejök megengedi, 
kötelesek, miután bizonyos tanulási időt eltöltöttek, mun
kabérért dolgozni; ’s azután egy, kivűl gyakorlott becs sze
rint irányozott árszabály szerint fizettetnek. Ezen bérből 
semmi levonás nem tétetik az intézet’ javára. A’ felvettek 
ruházatot is kapnak, ha szükségük van reá. Mindnyájan, 
különbség nélkül, naponként kapnak levest a’ készítés’ árán.

Ezen szegények’ intézete’ első éveiben a’ kézmüvekre nézve 
mindig fogyatkozás mutatkozott, ’s azért is a’ mennyire le
hetett azon iparkodtak, hogy a’ felvétettek munka nélkül



roly vezér - őrnagynak is rleend szerencséje a Főherczegct 
Oroszországba kisérni. Hihetőleg az austriai hadseregnek 
még több tisztje is meglátógatandja e’ harczi szójátékot, 
minthogy ez legfelsőbb helyen kivántatott s e seb 
dinand császár megparancsolta, hogy ene e \e mu a o, 
meghatározott számú, minden rangbeli jo tiszteknek e cze c 
tetemes úti költség adassák. pj..ga> jllIlíus, 30.

Ő felsége a’ szász király tegnap délelőtti tizedfél órakor 
Hohenstein gróf név alatt incognito érkezett ide > a fekete 
ló czimii vendéglőbe szállott, hol ő felsége reggelizni mel- 
tóztatott. Azután a’ székesegyházba ment, hol a szent mise 
hal gatás a után folytatta útját Königsaaton keresztül Strako- 
nicz ’s Passau felé.

Jelenleg Becs’ műkedvelő közönsége’ figyelmét 
egy nagy érdekű remekmű foglalatoskodtatja, mind 
az előadott tárgy, mind pedig a’ genialis leifogás 
és előadás által. — Ez tudnillik egy domborkép 
(bas-relief), mellyet néhai fels. I. Ferencz császár’ 
és királyinak még négy év előtti parancsából, Hofer 
emlékének, melly az insbrucki főtemplomban vagyon, 
talapjára ama’ híres Kiteker József cs. kir. tanácsos 
’s a’ képző művészetek’ bécsi cs. k. academiájában 
a’ metszőiskola’ igazgatója, készite ’s műteremében 
(Wieden 100. szám közel a’ Károly-templomhoz) 
köz nézetre kiállított. A’ kép carrari márvány, 5 láb 
’s 3 hüvelyknyi hoszú, 2 láb ’s 8y2 hüvelyknyi szé
les, 32 főábrával bir, mellyek között elől 14 hü
velyk magasságúak is vágynak, ’s Hofer’ életéből a’ 
legnevezetesb perczet ábrázolja. 0  ’s Tirol’ fér- 
fiai esküsznek, hogy a’ habsburgi uralkodó házért 
vérüket ’s éltöket hűségesen feláldozzák. A’ kép’ 
közepén némi magasságban áll Hofer, bal kezében 
lefordított zászlót tartva, jobbját esküre emelve, s 
lelkesülten égre tekintve. Őt Tirol’ hat megyéje 
környezi a’ legszebb csoportozatban és honi öltözet
ben, részint zászlóra tett kézzel, részint a’jobb kéz’ 
két úját az Isten’ jegébe emelve ’s az esküt mondva. 
Őszek, asszonyok, hajadonok és gyermekek az es
küvők’ körén kivűl, mint az uralkodó ház iránt buzgó 

♦hűség’ jelképei, összecsoportozva tökélyesítik a’ 
szíveméit) jelenést, ’s az egészben eg y  arcz sincs, 
melly á ’ szivet illy ünnepélyes szertartáskor áthe- 
vitő hatalmas érzelmeket ki nem fejezné. A’ falusi 
kis templomnak, meJlynek előtérére van helyezve a’ 
jelenet, ’s mellynek szétszórt és sziklákhoz támasz
kodó hajlékai láthatók, harangja kong, hátúi pedig 
az örök havasok állnak és óriási fejeikkel, mint az 
imént elmondott eskünek megannyi tanúi, tekintenek 
a’ gyülekezetre. A’ nézőnek phantasiája, az egész

ben lebegő szellemtől meghatva , a’ szavakat elter
jesztő, az esküt ismételő százféle viszhangban gon
dolhatja magának azokat, mintha komolyan intenék 
azon férfiakat, kik épen most esküvének, hogy azon 
ügy mellett, mellynek magokat szentelék, olly erő
sen álljanak, miként ők évezredek óta állnak itt 
mint győzhetetlen bástyák, Tirol’virágzó tájékainak 
védelmére. Az egésznek képcsoportozata (Grup- 
pirung), a’ tárgyak’ változatossága, az öltözetek’ re- 
dőzete, mind a’ fő- mind a’ mellékábrák’ tekintete 
’s testtartása felől egy szóval csak azt mondhatni, 
hogy a’ művész’ avatottságát és remekségét a’ leg
nagyobb mértékben bizonyítják, ügy látszik, mintha 
a’ márványba lélek volna adva. A’ néző alig. hagy
hatja el e’ tárgyat, annyira lelkesítetik általa ’s ha
sonló érzelmekre hévül mint Tirol’ fiai.

Híag’ y b r i t a n n i a .
London, junius’ 28.

A’ királynénál tegnap nagy udvarlások tartattak a’ Ken- 
sington-palotában. Előbb a’ parlament-tagok, kik a’ felírást 
adák á l ta l , azután a’ külföldi követek fogadtattak cl. Dur
ham gróf ugyanazon udvarláskor a’ b a t h - r e n d ’ nagy kereszt
jét nyeré.

London, junius’ 30.
Egy közönségesen bizonyosnak tartott bir szerint a1 par

lament július’ 20ára el fog oszlatni. Ekközbcn mindkét ház
ban igen tüzesen haladnak előre több rendű szabályokkal, 
mellyek csak azért nem gerjesztenek nyilvános figyelmet, 
mivel a’ két rész azok felett megegyez. Nagyon szembetűnő 
Wellington’ herczeg’ parlamenti magaviseleté, midőn magát 
úgy nyilatkoztatta ki, hogy az irlandi környiilményekrc néz
ve , mint már az a’ parlament előtt kérdésben forgott , óhaj
taná: „hogy a’ tizedkérdés bevégeztetnék vagy eldöntetnék, 
valamint az irlandi szegényekre nézve is gondoskodni kelle
n e ; de valamelly képviselő rendszeren alapított testületi 
reformmal sem ellenkezem!. Közelebbi ülésben Melbourne 
lorddal egyetértőleg, minden józan szabályt, melly indít
ványba tétetik, támogatni fog.“

Jolin Russel lord, Robert Peel, Francis B ürdet's  több 
nagyhírű követek lioszas levelekben kínálkoznak márig vá
lasztóiknak , melly alkalommal mindegyik — Cicero pro 
domo sua — lehetőségig felezifrázza magát és jólelkiisé- 
g é t , hazafiságát, ügyességét voltaképen kiemeli. Nálunk 
ezt szemtelenségnek tartanák, de el ne felejtsük, hogy az 
angol választó többnyire meggyőződését követi ’s hogy An
gliában a’ nálunk divatozó szavazat-szerző módokkal nem 
igen lehetne boldogulni.

Junius’ 29kén a’ lordkanczellár a’ felsőházban július’ 3ra. 
egy törvényjavaslatot hirdetett a’ trónörökösnek gyanítható 
távolléte iránt trónürűlés’ esetében, mire nézve az Anna ki
rályné’ uralkodása alatti példát minél szorosabban akarják 
követni. Lord Mansfeld úgy vélekedők, hogy ezen oknál

fogva meg lehetne változtatni azon határozatot is., miszerint 
a’ fejdelem’ halálával eloszlik a’ parlament. Lord Melbourne 
azt válaszolá, hogy illy változtatás a választók’ jogaiba üt
köznék, ’s minden esetre most alig volna létesíthető, ámbár 
a’ munkákat elősegítené.

Mondják, a’ királyné új é r d  e m r e n  d c t  állítaná fel, mi
vel a’ Guelf-rend most már egyedül Hannovéráé. Ezen ríj ren
det legelőbb is azok nyerendik, kik a’ vittoriai ütközetbe» 
jelen voltak.— A’ kormány azt határozta, hogy a’ király’ t e 
metése ne halasztassék. Azon nem igen hihető hír szárnyal, 
hogy maga az özvegy királyné is jelen kívánt volna lenni 
halotti ünnepen, de e’ kívánsága nem teljesítethetek.

A’ királyné’ az áhitatosság’ és erény’serkentésére, az isten- 
telenség’ ’s erkölcstelenség’ bűne’ meggátlósára és megbün
tetésére irányzott proclamatiója következendő: Hogy min
dennemű gonoszság és kicsapongás eltávoztassék, a’ vallá
sosságot pedig minden haditisztek, katonák, hajósok és 
szárazon ’s vizen szolgálatunkban lévők gyakorolják, hatha
tósan ajánljuk ezen testületek’ vezéreinek ’s főtiszteinek, ar
ra szorosan felvigyázzanak, hogy alattvalóik között semmi 
szentségtelenités , kicsapongás vagy erkölcstelenség elő ne 
forduljon ; azért parancsoljuk nekik , hogy józan éle tük , cr- 
kölcsiségök ’s beszédjeik által minden közvetetlen alattva
lóiknak a jámborságra ’s erényre például szolgáljanak, hogy 
azoknak ma gok viseletére keményen felügyeljenek, azokat 
ped ig , kik a feljebb érintett kihágások által bűnbe keve
rednek , megfenyítsék, minden e’ tárgyú gondatlanságuk 
által történendő elvetemültségekért felelet5 terhe alá vetvén 
őket. Parancsoljuk, hogy ezen proclamatió évenként lega
lább négyszer országunk’ minden egyház - megyéiben , szent
egyházaiban, kápolnáiban , a’ lelkipásztorok, segédek vagy 
egyházfiak által az isteni tisztelet után felolvastassék.

A’ Times „egy igaz protestáns“ neve alatt Dublinban költ 
levelet közöl, mellyben a’ protestáns vallásnak épségben 
megtartása’nagy aggodalmára nézve a’ többek között állíta- 
tik , hogy Irland ban a’ catholikusoknak megtiltatott a’ meg
holt királyért való gyász papjaik által, kik egyházi könyör
géseket rendeltek, hogy Victoria királyné a’ katholika val
lásra visszatérjen , mellyet nagybátyja Leopold (! í) és titkon 
anyja is a’ kenti hcrczegné,(!!) követnek. Mijlyen legyen az 
„igaz protestáns“ igazság’szeretete , e’ próbából kitetszik.

Loudon, junius’ 28.
Jövő szombat’ estvéjétől kezdve London’ minden lakosai, 

lelkiösméretesen tiszteletben tartott régi szokás szerint, a’ 
megholt királyért gyászt öltenek magokra. Erre négynapi 
készület engedtetett, de a’ népségnek nagy része ezen időt 
be nem várta ’s már most feketében jár. Charlotte herczegné’ 
halála óta illy közönséges gyászt nem lehetett lá tn i, mint 
a’ mostani szomorú alkalommal. Azon nap , mellyen a’ ki
rály’ halála közhírré té te te t t , minden divat-tárokban hirte- 
leni változás történt. A’ city’ számos boltjaiban ’s London’ 
szebb szállásaiban minden tarka anyagok eltűntek, hogy a ’ 
gyászosoknak helyet adjanak. Feketénél egyebet nem látni 
a’ boltokban, ’s azt mondják, hogy csak egy kereskedő ház 
tegnap 3 0 ,0 0 0  fontnyi gyász-szereket adott el. A’ gyász hat 
hétig tart. London’ szép időszaka, melly közönségesen ju-

maradjanak: milly káros következéssel, kiki átláthatja. -—- 
Most ellenben, mióta a’ len és pamut szövetekkel kereskedés 
űzetik, a’ kézművek mellett nyereség van, melly mind a’ fel
vett szegényeknek, mind az ön lakhelyeikben dolgozóknak 
foglalatosságot ád. Ennélfogva az intézetnek is van némi 
haszna, a’ munkátlanság pedig elmellőztetik. — A’ későbbi 
években a’városon is megszaporodott a’ munka, ’s vele az er- 
kölcsiség is , mellynek első feltétele a’ kérni ’s kapni szemé
rem, szinte növekedett. — 11a tehát azoknak száma, kik a’ 
Case d’ Industria-ban igen kevés segedelemmel megeléged
tek , csakhogy munka nélkül hagyattassanak, igen neveze
tes vala, most, mig erejük engedi, másutt több foglalatos
ságot találnak. Ezáltal a’ jótévő segedelmekre szükséges 
kiadások megkevesedtek.

A’ személyek’ felvételében minden kitelhető gondossággal 
jár el a’ kormányzóság. Azért is senki fel nem vétetik, ha
csak a’ szükséges bebizonyításokon kívül még az orvos’ és 
igazgató’ vizsgálatának alá nem veti magát, kik, miután őket 
állapotjok ’s tehetségük felől kikérdezték, meghatározzák, 
vallyon fölvétessenek e , vagy bizonyos idő’ múltával ismét 
útnak eresztessenek, hogy mind magoknak, mind pedig az 
emberi társaságnak hasznosabbak legyenek.

A’ fenyíték az igazgatóság’ rendelése szerint szabályozta- 
t ik , ’s annak fentartásán a’ miivivők, a’ segédek ’s tulajdon 
hivatalbelick ügyelnek fel. Áthágásoknál az intézetben vagy 
börtönben bézárás rendeltetik, ha pedig pénzbeli kár forog 
kérdésben, ez a’ bérből liuzatik le.

A’ szükséges anyagokat, a’ müelőljáró’ vagy a’ házmester’ 
javaslatára, gazdasági yagy haszonbéri utón szerzi meg az 
igazgatóság; hasonló pontossággal történnek az eladások is, 
mellyek nagyobb részben a’ többi jótékony intézeteknek, 
ha pedig ezeknek szükségei kielégítettek, magánosoknak is 
adatnak cl.

Minthogy takarékosság itt legszükségesebb: e’ szegények’ 
intézetében minden szolgálat magok a’ szegények által, 
mindegyiknek alkalmas volta szerint, vitetik véghez, ’s azért 
találtatnak azokon kívül, kik az anyagi munkákkal foglala
toskodnak, még szabók, vargák, harísnyaszövők, párnacsi- 
nálók , szakácsok; ollyanok , kik fehérítnek , firnáczolnak ; 
továbbá kőművesek, asztalosok ’s a’ t. A’ vargák a’ költség
mentésnek egy tizedét kapják; a’ szakácsok a’ fával gazdál
kodás által nyerekednek.

Minden szegénynek, ki magát béjelcnti, munkát ad az in
tézet , de azon feltétel mellett, hogy 3 nap’ lefolyta alatt 
megmutassa, hogy majlandi születésű, vagy hogy 10 esz
tendő óta ott lakik; azonban minden esetre kiki talál itt 
ótalmat sürgető szükség ellen.

Az emberszeretők’ igyekezetének elsőben arra kellene irá
nyozva lennie, milly kézmüvek, mellyek hasznosságuk mel
lett még azon elsőbbséggel bírnak, hogy a’ nagyobb szám’ 
csekély tehetségének megfeleljenek, volnának beliozandók. 
Az olly rögtöni tökéletességre előhaladó erőmüveket azért 
nem akarják behozni az intézetben, mivel attól látszanak tar
tani, hogy ezáltal a’ szegények káros henyélésre kényszerítet- 
nének. Másodszor azon kellene iparkodni, hogy valamelly 
vállalkozó haszonbérbe venné az egész munkálat’ jövedelmét, 
miáltal veszteség ellen biztosítatnék az intézet, sőt még 
közös kis nyereséghez is jutna.

A’ Rajzolatok’ 55ik számában ezeket leljük:
„ Helmeczy ur mint szerkesztő és publicista.“

)*P?y publicistának magas hivatása: a’ közvéleményben ma
gasan és mocsoktalan állani; egy szerkesztőnek — a’ köz
vélemény’ kormányzójának, — legfőbb kötelessége: a’ köz
ügyét , minden elfogultságtól mentien , elősegélni és pártolni.“ 

,,Mikor egy a’ közügyért fáradozó rokontárs, az egész Ha
za , az egész elfogultalan világ előtt nyilvánosan kénytetik 
szavát fölemelni ’s megvallani: íme ezen Helmeczy u r ,  mint 
publicista, magas hivatásában , nem áll tisztán és mocsok
ta lan ; — ime ezen Helmeczy u r ,  mint szerkesztő, legfőbb 
kötelességét a’ közügyet elősegélni ’s pártolni nemcsak vo
nakodik, liánéin „ i s m é t  e l v  eCi nem akarja, rqikor mondom 
cgy rokontárs, kényszerítetik illycsekre fakadni, akkor: 
jaj neked, öli közvélemény! melly illy szerkesztő’ tolmácso
lására szorultá l; jaj neked, oh nyilvánosság! melly illy 
publicista’ mocsoktalan tetteiben keresed menedéked’.“

„Ítéljen köztünk a’ Haza. Eniigyeinben biró lenni nem 
akarok.“

**• *
,,E’ hó’ Gdikán, a’ Jelenkorral járó Értesítőbe iktatás vé

gett, ez egypár sort küldéin Helmeczy úrhoz:“
„Figyelmeztetjük azokat, kiknek a’ „ R a j z o l a t o k “ -ra 

előfizetni szives szándékuk volna, hogy teljes számú példá
nyokkal még szolgálhatunk.“ Munkácsy.“

** • *
„MiutánHelmeczy ur,  ez év’ kezdetén, a’ „Rajzolatokrul“ 

a’ Közönség’ tudomására juttatni akart jelentésemet, egy
szer már visszavetette ’s akkor hallgattam, most, a’ fen- 
idézett sorokkal, inásodikszor tévé ugyanazt Helmeczy ur, 
’s most már ismét hallgatni, gyávaság volna.“

„Most már nem kérdem, mint ez év’ folytában egyszer 
már Helmeczy úrtól kérdeték: „ki ő?u mert én ismerem 
őt ’s ez okból csak a’ Hazának akarom megmondani, hogy 
ki o.“  —

„Azonban, hogy tudhassa a’ Haza: mi indító okbul csc- 
lekheté ezt Helmeczy ur? ime egy rövidke utalás azon kut- 
forrásra , mellyből Helmeczy ur cselekvési határozottságát 
meríté:“

„A’ múlt év’ vége felé, a’ Bakonyban haramiáskodott Sobri 
Józsira (kinek híre utóbb valamennyi európai journalokon 
keresztül futott,) legelőször is a’ „Rajzolatok“  tevék a’ 
Haza’ Közönségét figyelmessé. Ezen haramiáról szóló czik- 
kelyt Helmeczy u r ,  a’ „Rajzolatokból“ szorul szóra Jelen
korába ik ta t ta , de tetszett Helmeczy urnák elfeledni, hogy 
kijelelné, honnan vévé e’ h ir t?  Melly szives elfeledésére 
midőn a’ „Rajzolatokban“ csak hamar figyelmessé téteték, 
holmi, a’ nevezett haramiáról szóló ócska szűrös okosko
dással, szíveskedett Helmeczy u r , a’ „Rajzolatokat bepisz- 
kolni akarni ’s az egész Hírt, költeménynek , hazugságnak 
kiáltani ki. — Halgattam akkor, hanem szánakozám egy 
szerkesztőn, ki valamelly journálból egy rettentő hazugsá
got kivesz ’s nincs annyi vigyázatos esze, hogy e’ czikkely 
után tüstént oda tenné: ime e’ rettentő hazugságot a’ Raj
zolat hazudta! — De Helmeczy u r ,  nem elégedék meg ezen, 
úgy hiszem, józan hallgatással, hanem kimondá akkor: 
hogy soha a’ „Rajzolatokrul,“  mint rá nézve többé nem lé
tezőkről , semmit tudni nem akar. — Ez tehát Helmeczy ur’ 
indítóoka, melly miatt a’ „Rajzolatokrul“  a’ Közönség’ tu 
domására adandó jelentéseket, az Ertesitőbiil i s m é t e l v e  
visszaveti.“

„Kérdés: „Szabad é Helmeczy urnák, és ha igen, minő 
jogon szabad neki; egy olly lapból mint az É rtesítő , melly
nek kiadására legfelsőbb engedelmet csak azért nyert, hogy 
azon lapban minden a’ köztársaságot nem háborító, egész 
testületek, vagy egyes személyek’ becsmérlésére nem ezélzó* 
’s akárki á ltal, köztudomásra juttatni szándékozott jelen
té s t ,  pénzért kiadni köteleztetik, szabad-e Helmeczy urnák,, 
a’ kijelelt kivonatokkal megegyező akárminemii jelentést vagy 
h irdetést, az Ertesitőbiil visszavetni ?“

„Feleljen meg Helmeezy ur e’ kérdésre. Egy publicista* 
egy törvénytudó, egy újságszerkesztő köteleztetik e' kérdést 
a’ Közönség előtt megfejteni, nehogy mások i s ,  kik tán 
hirdetéseiket nyilvánosítani szándékoznák, azon kellemet
len helyheztetésbe jussanak, hogy törvénynyel egyező hirde
téseikről végre is ne tudhassák: valljon Helmeczy u r ,  önné- 
zetc szerint, azokat nyilvánositani fogja-e, akarja-e vagy sem?“

„Feleljen-meg Helmeczy ur a’ kérdésre, és ha nem tetszik, 
vagy nein akar, akkor örökös szégyen bélyegezze az olly



nlus és Julius hónapokban t a r t , hirtelen félbeszakadt. Az 
aristokraták mezei jószágaikra visszatérnek. A’ színhelyek 
ezáltal sokat vesztenek; előbbi már különben sem igen fé
nyes állapotjok most már roszabbra fordul, azonban mind
egyik csak két napig szakasztottá félbe előadásait.

A’ felsőház’ ülésében június’ 29én tette le esküjét lord 
Durham mint pair ’s elfoglalta helyét; észrevehetőleg Orosz
országban! tartózkodása a’ gróf’ egészséges színében semmi 
fogyatkozást nem tön.

A’ megholt király’ koporsója már készen van., ’s igen pom
pásnak mondatik. Hihetetlen, mennyire vágynak látni a’ gyász
menetet. A’ hivatalszobák, mellyekben arra jegyek adatnak, 
szüntelen körültaborozvak, sőt nemellyek meg fizetnek is, 
hogy fáklyát hordozhassanak! A’ postamesterek és vendég- 
fogadósok arany aratást remélnek.

A’lordmajornak közbenjárása több oldalról kikéretik, hogy 
a’ király’ temetése július’ 8. szombaton túl elhalasztassék, 
mivel ez ollyan nap , mellyen a’ nép’ nagy része vásár ’s 
más munkákkal el van foglalva.

Vilmos király ugyanazon szobában holt meg, mellyben 
IV. György király. Ugyanis halála előtt mintegy 2 órával 
szükségesnek tartották a’ királyt egyik szobából másikba vinni, 
remélvén, hogy a’ légváltozás könnyíteni fogja lélekzetét; 
’s ez történetesen ugyanazon szoba volt, mellyben IV. György 
holt meg.

Vilmos király egy új végintézetében mindegyik természetes 
gyermekének különkiilön 2,200 font sterlinget hagyott. „Ez 
összcség, mond a’ M. P ost, csekélynek fog látszani; azonban 
tudnunk kell, hogy a’ királynak szokása volt, megtakarított 
pénzelt évről évre fiai ’s leányai között kiosztani. Ezenkívül 
azt rendelte , hogy azon 40,000 font sterlingből álló tőkének, 
mcllyct egy életbiztosító-pénztáron követelt, kamatjai éven
ként gyermekei közt osztassanak ki. Sir H. Taylor, sir H. 
Wheat/y  és Wood ezredes neveztettek az intézkedés’ végre
hajtóivá.“

Máltái levelek junius’ 17éről azon szomorú hírt hozzák, 
hogy ott is már kifejlődött a’ cholera; azonban későbbi tudó
sítások szerint a’ mirigy junius’ 21 ig a’ kórkatonák’ házán túl 
nem terjedőit.

Spanyol ország*.
A’ Moniteur julius’ 3ról következő telegráfi hivatalos leve

leket közöl Narhonneból julius’ 1. reggeli 6y2 órakor és Per- 
pignanból 3 ó.:

Iloyo 5 ki 4500 catalánnal don Carlos' eló'dan- 
dárját képezi, 23án Bubiban állott seregével, Ca- 
stellblsbaT  s San Lúgot, Van der Meer Martorell- 
ben (kevés órányira Barcelonától a’ Llobregat’jobb 
partján) 15,000 gyalogsággal ’s 1400 lovassággal 
volt. Az élelemnek nagy szükiben vannak. Barcelo
nában a’ sereg’ számára 750,000 frankból álló erő- 
szakos kölcsönt szedtek be. Eroles, 2000 ember’ pa
rancsnoka, Seo de Urgelbe 10,000 reált kivánt, el
lenkező esetre a’ vetéseket meggyujtandja.

publicistát, az oily újságszerkesztőt, ki magas hivatását 
nem érti, ki kötelességét nem tudja. —• Munkácsy.“

E ’ nyilvánosítást itt felveendőnek azért véltem , mivel 
II e l  m e c z y  ur velem is szintúgy bánt, ismételt kérésemet, 
hogy a’ Hírnök jelentését Értesítőjébe nyomtattatná, megta
gadván, ’s végre csak nyomtatott lapjaim’ mellékelését 
ígérvén meg —• — — . M u n k á c s y  ur azonban a’ meg
tagadásnak legalább álokát tudja; de én , ki H. úrral soha 
legkisebb személyes viszonyban nem állottam, illy barát
ságtalan tettnek okát alig ha máshol feltalálhatnám, mint 
egy, nem Orosz, hanem a’ Hírnök ellen — még pedig fel
lépte előtt — táplált ’s nem a’ legtisztább kútfőből eredt 
ellenségeskedésben, mellyet itt a’ közönség’ tudtára adok.

Ikönyvlsmérteíc^s.
Magyarországnak, ’s hozzá kaptsolt tartományoknak 

mostani átlapolja, stetistikai, és geographiai tekintetben. 
Kiadta Fényes Elek. Pesten. i . K .  1836, 2ik K. 1837.

Két darabja jelent meg ezen fáradhatatlan szorgalommal 
összegyűjtött munkának; az első a’ dunántúli, a’ másik pe
dig a’ dunáninneni vármegyéket foglalván magában. —- Ilo
nunknak statistikája általában zsenge korában van még, ’s 
ámbár Fényes ur’ munkája szigorúan megbírálva ezen körből 
ki nem emelkedik, még is annyiban dicséretet érdemel, hogy 
még eddig illy munka sem létezett. Nem tekintvén azt, 
hogy Fényes’ stylusában milly hibák találtatnak, más hi
ányai ’s tévedései is vágynak ezen munkának. A’ statistikai 
adatok részint régi összeírásokból, részint pedig az egyházi 
schematismusokból Írattak ki. Az első kútfő annál bizony
talanabb , minél bizonyosabb a z , hogy hazánkban az utolsó 
félszázad alatt nagy változás történt nem csak az észbeli ki
fejlődésben, hanem materiális tekintetben is: igy majd csak
nem minden vármegyében a’ mívelt föld’ mennyisége ’s a’ 
jobbágy-telkek’ száma szaporodott azó ta , hogy azon össze
írás történt,  mellynek adatait Fényes ur közli. Minden hely
ségben megjegyeztetneka’ földes-urak, de ezekben is az alul
irt tulajdon tudomása szerint több hibákat talált. — Azon 
kívánsággal, hogy ezen munkának többi darabjai is mentői 
előbb közre bocsátassanak, itt nehány hibásnak Ítélt állítá
sokat igazolni annyival inkább kötelességemnek tartottam, 
mivel teljesen meg vagyok győződve, hogy ha példám kö
vetőkre találand, végre tökéletes leend hazánknak leírása, 
mellynek eddigelő érzékeny hiányával voltunk. Nem hízel
kedvén magamnak, hogy az egész munkát igazolni képes le
gyek, itt csak azokat hozom fel, mellyek a’ munka’ átolvasá
sakor leginkább szemembe ötlöttek; ’s ha ezt mások is teszik,

Phare de Rayonne következő telegráfi tudósítást 
bocsát közre: Perpignan junius’ 26. estve.

Castellane tábornagy gróf Harispe altábornagy- 
hoz: junius’ 21 én. Don Carlos Soria de Cordova és 
Manresánál jár. 20. de Meer báró négy csapatra 
osztott seregével Cerverát elhagyta és igrialada 's 
Calaf felé vette irányát, llos d' Eroles 25kén a’ Seo 
de Urgel1 környékén lévő falukat 1200 emberrel 
megszállotta. Osorio seregével még Puycerdánál áll.

Madrid, június’ 22.
Az ünnepek immár clmultak ; a’ főváros szokott színét ismét 

fölvevő; Ínség és szőkölködések nyújtanak kezet egymásnak; 
a’ munkák megakadtak, a’ tisztviselők nem fizettetnek.— 
Csodálják, hogy Cabrera a’ Madridból Saragossába menő 
nagy szállítványt bántatlanul hagyá, ’s azt következtetik be
lőle, hogy hadi ereje nem igen nagy. — Az angol sereg’ szer- 
kezése lassan megy; a’ spanyolok örömest lemondanának róla, 
ha az angol hadak’ jelenléte a’ brit tengeri segély’ maradan-, 
dósága felől kezeskedni nem látszanék. — Leridába 120 car- 
losi fogoly és 500 szökevény érkezett gyalogság’ ’s huszárok’ 
kísérete alatt. Mindnyájoknál csupán lranczia fegyvereket ’s 
egyetlenegy angol puskát sem találtak.

A’ cortesek a’ választó-törvényt a’ mennyire lehetett be
végezték, csak 4. czikk. hibázik még. Az egész törvény erre 
megyen k i : „Minden tartományban 50,000 lélckre egy köve
tet neveznek, és 85,000 lélekre a’ tanácshoz három kijelöl
tet terjeszt fel. A’ választás egyenesen .a’ szavazat’ többsége 
által történik. Hogy valaki választó lehessen, 200 reálnyi 
(egy reál 1 garas 8 fillér) egyenes adót kell fizetnie, vagy 
valahonnani csekély jövedelmét bebizonyitnia. A’ választók’ 
névsorát a’ tartományi küldöttség készíti ’s a’ tartományo
kat választó kerületekre osztja. Arra, hogy valaki követ le
hessen, semmi egyéb nem kívántatik, mint hogy az ország
ban valahol birtokos legyen ; jövedelem általában nem kí
vántatik, noha a’ küldőnek fizetése nem jár. Hogy valaki 
senátor lehessen, 50,000 reálnyi jövedelmet kell bebizonyí
tani , bár az hivatali fizetésben álljon is. Arguelles és San- 
cho urak kiváltképen azon elvet ótalmazták, hogy a’ vá
laszthatósági jog a’ birtok’feltételéhez kötve ne legyen. Még 
két különös fontosságú törvényjavallat terjesztetett a’ corte
sek’ eleibe, a’ tized’ eltörlése és a’ papság’ reformja felett.

A’ Moniteur julius’ 4ről következő telegráfi tudósítást kö
zöl, Perpignanbó 1 jul. 2ka’ estéjéről: „Don Carlos, ellenme
netét (Contremarsch) folytatva, junius 26kán a’ navarraiak- 
kal Tarrega mellett Anglesolán keresztül menvén, Flix felé 
irányzó útját, hogy itt az Ébrén átkeljen ’s Cabrera vezér
rel egyesüljön. 27kén Meer báró Martorelltöl Igualoda felé 
indította táborát. — Osorio eristinoi brigádos Bugát élelem
mel ellátván jul. Íjén visszatért Puycerdába.u — A’ fentebbi 
tudósításokhoz e’ következő jegyzeteket adja a’ Journal des 
Débats: „Flix  az Alsó-Ebro mellett fekszik, Tortosa és 
Mequinenza között. A’ tegnapi tudósítás jelenté, hogy Meer 
főkapitány 14,000 emberrel Barcelona mellett Martorellben 
volt. A’ mai tudósításból kitetszik, hogy azalatt, mig a’ ca-

várható, hogy a’ második kiadás közelítend a’ tökélyhez*). 
Az érdemes szerzőt pedig annál kevésbé sértheti e’ minden 
személyességtől ment igyekezetem , minthogy maga is erre 
nemeslelküen felszólította olvasóit. ’S így megtöröm a’jeget.

Fényes ur’ munkájának második darabját veszem, mivel Ha
zánknak abban foglalt része előttem isméretesebb ; azt úgy 
szólván átfutólag olvasván, következőket találok benne:

85. 1. 1764 esztendőben prédáltatja Újbányát a’ törökök 
által — de ez, úgy vélem, csak nyomtatási hiba.

Nyerges-Újfalunak délre ’s nyugotra hegyes, kősziklás, ke
letre pediglapályos vidéke— ellenkezőt olvasni 124 1. 126 1. 
mondatik, hogy 1663 az Érsekújvárról hátráló török sereg 
Párkánynál megveretett; kellene lenni 1683 , Szobieszky 
János lengyel király a’ Becstől elvert török sereget itt érte 
utói stb.

144 1. olvasni: „hogy az 1686ban épített erős kőfalak és 
sánezok Bakabánya városát a’ törökök’ pusztításaitól meg nem 
őrzők“ következőleg 1686 után kellett a’ törököknek ama’ 
vidéken pusztításokat véghez vinni; a’ mi azonban nem tör
ténhetett, mert 1686 már Budát is elvesztették a’ törökök és 
csak az alsó vidékekre szorítattak.

145. 1. nyomtatási hibából kitétetik, hogy Selmecz csak 
195 lábbal feküdnék magasabban Pestnél; — tán 1950 láb
nak kellene lennie.

203. 1. a’ rádi bort legjobbnak nevezi a’ szerző a’ Nógrád 
vgyei borok között; a’ nógrádiak pedig magok az ecsegit.— 
Távolrul sem akarván Nógrád vgyének utait gyalázni, 
mindenkire hivatkozom, ki Nógrádban utazott „elég jók e 
Nógrádnak ország-utai?“  mint 209. 1. Írva látjuk.

Ugyanazon lapon látom, hogy Vámosfalváról a’ posta Zó
lyom vgyébe Szalatnyára megyen — Szalatnyán nincsen posta, 
hanem Yiglesen.

231. 1. Dengelegen Osztroluczky semmit sem bir,  hanem 
ezen helységet bírják nagyobb részben b. Podmaniczkyak, 
a’ többit gróf Benyowszky és b. Laffert.

233.1. Kállón b. Podmaniczkyak nem bírnak. •— Ugyanazon 
lapon is Hartyánnál Gyürky Pál mint Bay Ferencz’ örököse 
tétetik ki. Ezen jószág Bay Ferencz’ leányától származott 
Gyürky Pál’ gyermekei’ tulajdona.

234. 1. Kökényesnek b. Podmaniczkyak csak egy részét, 
a’ többit gróf Benyowszky, b. Laffert, Dessewffy bírják.

237. 1. Szirákon többen bírnak: ezt érinteni kellett volna,

*) A’ Hírnök’.szerkesztősége örömest felveend minden e’ tárgyú iga
zolásokat, mellyekre is hazánk’ tisztviselőit kiknél, a’ szükséges 
isméreteket méltán feltenni lehet, a’ jő ügy’ nevében ezennel bizo- 
dalmason felszólítja a’ kiadó.

taloni bandák ezen vezért Barcelona’ környékének fedezésére 
kényszerítők, don Carlos a’ navarraiakkal az ellen-részen 
Lerida felé táborozott, hogy az Ebrón akadály nélkül átkel
hessen. Valóban szomorító látvány, mint síikéről a’ carlo- 
siaknak minden tervük, ámbár eleinte ha létesithetlcnnek 
nem is, legalább igen bajosnak látszott.“

A’ Times' lapjai következő panaszos hirt foglalnak az elosz
lott ’s még nem rendszerezett brit segédsereg felöl. St. Se- 
bastiánból jutii. 15. „ I t t  minden a’ legszebb zavarban ’s 
anarchiái állapotban vagyon. Az angol katonák’ zsoldja f. 
hó’ 1 Óig kifizettetett, azonban nincs hajó vagy más által- 
szállitási szer, mellyen hazaköltözésüket eszközölni lehetne. 
Pénzüket kiadják, vagy azoktól, kik megrészegednek, spa
nyolok vagy bajtársaik által ellopatik ; sőt már megölettek 
is találtattak; a’ katonaság nem akar tisztjeinek engedel
meskedni, a’ kapuk bezárvák , a’ csapóhid felhúzva , hogy a’ 
katonaság a’ városból kizárassék’; azon rendetlenség’ követ
kezésében , mellyel az élelmek kiszolgáltattak, a’ csapatok 
osztályaiktól elhuZattak, és most a’ katonaság az egész 
környékben dorbézol, élelmet kereső, mellyet ott ragad a’ 
hol leli. Nincs annyi pénz kéznél, mellyel a’ tiszteket ki 
lehetne elégítni, hogy haza utazhatnának.

Evans tábornagy hangosan’s tüzesen átkoztatik. Elutazása 
előtt, mondják, kellett volna neki gondoskodni, hogy a’ se
reg fizettessék; de ő épen lOén hagyott minket a’ sárban ’s 
nem gondolt velünk, miután egy, a’ tisztek által adott la
komán jelen lett  volna. Csodálni fogjuk, mint jelenend meg 
a’ parlament előtt mindazok után , inellyeket rajtunk elkö
vetett. “

Junius’24éig Madridból hirlelik: A’ cortesek’ 22ikén tartott 
ülésében Alvaro u r , egy tőle ’s más követektől közönsége
sen te tt  illy foglalatú ajánlatot fejtett ki: „Felszántjuk a’ ece
teseket azon kijelentésre, h o g y  a’ k ö z j ó  a’ p o l g á r h á 
b o r ú  r e n d s z e r é n e k  m e g v á l t o z t a t á s á t  k í v á n j a . “ 
Azt állítja Alvaro u r , hogy most már harmadszor fenyegeti 
Spanyolországot a’ szabadság’ süllyedése , mert a’ polgárhá
ború’ elejétől a’ követelő ’s párthívei felettébb megvettettek, 
habár ők is spanyolok, ’s azért vitézek. Annál több reménye 
van donCarlosnak ön részére, minél tovább tart a’ polgárhá
ború, ’s hogy terve már a’ fővárosra czéloz. A’ haza tehát 
közvetlen veszélyben forog, ’s a’ jelen kormányrendszer egé
szen alkalmatos az 1823i történetek’ megújítását eszközleni 
(erős morgás a’ teremben ’s a’ karzaton). Szükséges, hogy a’ 
kormány hathatósban védje a’ szabadelmiieket, ’s hogy az 
egész nép’ tömege fölemelkedjék. A’ ministerium is kívánja 
ugyan a’ hazát megmenteni, ha azonban elegendő erősnek 
nem érezné magát ezen czél’ végrehajtására, adjon helyet al- 
kalmasb férfiaknak. A’ cortesek ezen indítványt 91 szavazat
tal 48 ellen tanács alá nem vették.

Francziaország.
A’ követek’ kamarája a’ mai szombati ülésben kérelemlevc- 

lekkel volt elfoglalva. Az előterjesztett kérések között kettő 
nevezetes: egyik Negrey űré Párísban, ki azt kívánja, hogy 
minden a’ király’ élete’ elleni vakmerőség végett elítéltetett,

különben azt gondolhatja az olvasó, hogy az egész gróf 
Teleky Lászlóné’, kinek kastélya említetik, birtoka.

245. 1. Kis-Oroszit a’ Csepel szigetbe helyzi Fényes u r ;  
a’ Csepel sziget azonban Pesten alul van.

273.1. A’ tavarnoki uradalmat gróf Traun örökösétől gróf 
Erdődy Józsefné még 1835ben megvette.

303. 1. Tverdomeszticzet ns. Sándor birja.
366. 1. a’ budai n. e. óhitű püspök megint sz. Endrén lakik.
376. 1. a’ budai rudasfürdő és a’ sz. Gellért hegye közt 

viszen az országút; nincsen tehát ezen fürdő az üt és a’ hegy 
közé szorítva.

418. 1. a’ Galga vize nem foly Aszódon keresztül, hanem 
alatta.

423.1. Bag két státióra tétetik Pesthez. — minden kalen- 
dárioin mutatja hogy 3.

427. 1. Rákos-Keresztúri földesurak közé tartozik még b. 
Podmaniczky Károlyné. — Ugyanazon lapon Mácsának csak 
847 lakos adatik ; a’ váczi egyházi Schematismus szerint 
1076 lakosa volt 1834.

436. 1. Péteriről azt olvassuk, hogy legelője szűk ’s er
deje nincsen. — Legelője elég bőséges és jó, úgy szinte nagy 
erdeje is vagyon ezen határnak.

440. 1. Nagy-Kőrösnek távolságát Pesthez 6, Kecskemét
hez 2 mértföldre te sz i , holott a’ 44. lapon Kecskemétet 12 
mértföldnyi távolságra Írja Pesthez.— 10. mértföld Pesthez 
Kőrös.

445. 1. Tápio-Szelénél érdemes lett  volna megjegyezni, 
hogy ezen határnak földesurai, — kiknek száma 70 — meg
egyeztek a’ tagosztályban.

440. 1. Kis-Kőröst Yatay-juson még többen birják, úgy 
Radvánszky és Benyiczky is; u. a. lapon Soltnak elég er
dőt á d ; kérdem Fényes u ra t ,  merre fekszik ezen elégséges 
erdő ?

508. 1. Demokrates helyet tán Democritust kell olvasni.
538. 1. GrófPálffy Jánosnét Nestich’ birtokosnéjának mond

ja ;  a’ grófné már nehány évvel ezelőtt meghalálozott.
606. 1. a’ vágh-beszterczei uradalom’ nagyobb részét Ull- 

man ur birja.
668. Radványt Beszterczétől csak egy szoros utcza vá

lasztja , ez pedig hogy volna , ,y2 óra szélességű?“
678.1. Garamszeghnek szép részét bírja gróf Teleky; úgy 

Hajnikét nem a’ kamara, hanem több nemesek birják, mint 
Dubraviczky, Bezzegh, Tökölyiné mint Bezzegh leány. —

Pesti Lajos.
(Folytatása következik.)



egy talyigán lenyirt fővel ’s szájpeczekkcl hurczoltassek a 
> vesztőhelyre; a’ másik pedig Paifer űré, ki magát „ I  ranczia- 
ország’ eíső hősének“ nevezi, ’s a’ ministerek ellen panasz
kodik. Az első morgás közt, a’ másik nevetve^ a napi rend 
által félrevetteték. Egy az országút’ csinálása miatti sorelem 
kárpótlását kívánt kérő-levél’ alkalmával Dupin ur,  az el
nök, szólott a’ kérő-iratok’ tulajdonságáról ’s azokról álta
lában panaszkodott. Tiz között, monda , legalább kilencz 
pénzbeli vagy más gyámitásra terjeszkedik. A’ kamara nem 
alamizsnái hivatal, nem is bir oily mindenhatósággal, mintáz 
angol parlament; semmi törvényszerű végzést félre nem vet
het. Azonban nem ellenzi Dupin ur, hogy a’ sérelmek a’ mi- 
nister-elnökhez utasítassanak.'

Ministeri hírlapok szerint a’ községi választások (Munici- 
palwahlen) mindenütt jól ütöttek ki, sőt ott is ,  hol az op
posite nyertes volt, rendszerető, vagyonos és jeles rangú 
férfiakat választottak.

A’ tengerészeti minister az ötödik kerületbeli hadi hajók
nak új szerkezetet adott. Két hnjocsapat alakítatott, u. m. 
az a f r i ka i  h a j ó c s a p a t  Lalande ellenadmiral’ parancsnok
sága alatt, Montebello, Suffren, Jena, Alyesiras linealiajók- 
bul, Diligente corvetteből, Cygne ’s Palinure briggckből; ’s 
a’ l e v a n t c i  h a j ó c s a p a t ,  Gallois ellenadmiral’parancsnok
sága alatt, Jupiter, Santi Petri, Triton lineahajókból és 
B o u g a in ville , Surprise, Dupetit-Thouars, Argus briggekből. 
E’ két hajócsapat a’ középtenger’fontos szolgálati szükségeit 
mind kielégítheti. Egyik kész leend Levanteba menni, ha 
fontos események ottani jelenlétét szükségessé tennék, a’má
sik pedig afrikai uraságunk’ megerősítését fogja elősegíteni. 
(Moniteur.)

Junius’ 30án a’ király, királyné ’s az uralkodó család a’ 
nagy énekházban a’ Stradella operát jelenlétökkel dicsőiték. 
Már négy év óta nem látogatván meg a’ király a’ színhá
zakat, annál örömtelvébb volt a’ közönség az indulatok’meg
nyugvásának e’ jelén, ’s azt lelkes felkiáltással fogadá. Mi
dőn későbben a’ koronaörökös nejével ’s a’ meklenburgi nagy- 
lierczegnével a’ királyi páholyban megjelent, a’ publicum 
felemelkedék ismételt felkiáltással: Éljen az orleansi her- 
czegné! Eltávozván a’ negyedik felvonás után a’ királyi csa
lád, az egész halgató közönség tisztelettel felkelt ’s ismét 
örvendetes éljent hangoztatott. — A’ minister-elnök, Mólé 
gróf is a’ királyi páholyban vala. Az egész uralkodó család 
gyászba volt öltözve. páris, junius, 30>

Clauzel marschallnak azon javaslata, hogy a’ spanyol had
sereg’ fővezérségét ő veendi által, mostanság általános figyel
met gerjeszt. Mióta Afrikából visszatért a’ marschall, mint 
mondják, folyvást és szorgalmason-tanulta Spanyolország’ 
topographiai fekvését és segédforrásait, ’s az itt lévő spanyol 
vezérekkel ’s diplomatákkal gyakran értekezett. Már több Ízben 
nyert a’ spanyol kormánytól Calatrava ur’ közbenjárása által 
fényes Ígéreteket, mellyeket most saját követe ismételt. Még 
csak arról kell értekezni, valljon a’ franczia sereg újra sza- 
bályoztassék e, vágy a’ marschall maga menjen e Spanyolor
szágba? A’ sereget, úgy látszik, egy franczia hajóhad által 
akarják a’ cataloni parton kipótolni: de a’ marschallnak 
azon kell iparkodni, hogy egy franczia haditestre támaszkod- 
liassék azon esetben, ha terveit a’ spanyol vezérek’ kajánsá- 
ga hátráltatná. Mondják, hogy az angol kormányt is meg
kérdezték, nem veszi e rósz néven, ha franczia general nevez
tetik ki fővezérnek, ’s fogja e azt szükség’ esetében segítni? 
Leginkább a’ Londonból érkezendő felelettől függ a’ marschall 
és madridi kormány közötti alkudozások’ kimenetele.

A’ párisi hírlapokból most már többet tudhatni a’ spanyol 
kormány’ alkudozásairól Clauzel marschallal. Mondják: a’ 
marschall herczegi ezímet kötött ki magának; igen nagy fize
tést fog húzni, ’s legalább is 30—40,000 embert vezérelni. 
A’ franczia kormány fogná az ezen sereg’ tartására szükséges 
pénzt biztosítani, ’s a’ francziáknak spanyol szolgálatba fo
gadását is segélni. Némellyek azt is akarják tudni, hogy a’ 
tuilleriák’ udvara még némi közbenjárásra (interventio) is 
eltökélte magát (?) ’s Thiers urat Olaszországból visszahívta. 
A’ France bizonyosnak állítja, hogy Clauzel marschall a’ ve- 
zérséget elfogadta. A’ Bon Sens szerint ellenben a’ kormány 
megtiltotta a’ marschallnak, spanyol szolgálatba lépnie.

Paris, június’ 29.
A’ belgák’ királya, mint állítátik, Lajos Filep’ siirgetős 

meghívására, a’ jövő vasárnapra Neuillybe váratik. Olly vé
lekedésben vannak, hogy Leopold király Angolország’ ügyé
ben tanácskozásba huzatik.

Nagyrangú személyektől tudjuk, hogy Clauzel marschall 
Spanyolországba készül, a’ királyné’ seregei főparancsnok
ságát általveendő. Ama magas helyezet, mellyben Clauzel 
marschal itthon áll, kétséget nem enged, hogy előbb a’ stá
tus’ főnöke’ megegyezése felől magát biztosította. (La France.)

Már régóta és sokat beszéltek egy terjedelmes összeeskü
vésről, mellynek a’ városháznál tartatott tánczmulatság’ nap
ján kell vala kitörnie. Azonban biztosan állíthatjuk, hogy 
az egész dolog csupán ebből állott: Egy ittas szobafestő ne
hány szolgálaton lévő közkatonát és altisztet megkínált egy 
üveg pálinkával, mellyet kezében tarta, hogy vele innák meg; 
mivel pedig kínálás közben a’ király ellen sértegető szókat 
ejte, haladék nélkül clfogattatott. Ezután megmotozták az 
említett festőnek ’s nehány vele közelebbről ismerős sze
mélyeknek szobáit, ’s nálok egy csomó töltést találtak, melly 
a’ Siccle hírlapba volt begöngyölve. Az ezen összeesküvés
ről tett egyéb közlemények mind hamisak, (jievue de Paris).

Az orleansi herczegnek egy ordonaneztisztje július’ 4kén 
Algírba utazott. Azt mondják, hogy a’ koronaörökös részt 
veend a constantinei táborozásban , s az orleansi herczegné 
Toulonig kisérendi.

Paganini Turinból Párisba érkezett.
A’ párisi takarékpénztárba július’ 2dik és 3kán 506,792 fr. 

folyt, és 325,500 fr. fizettetett ki.
Frankfurt július’ 3. S t r a s z b u r g b  ól jelentik: F. e. július’ 

J tői kezdve a’ levélposta Straszburgtól Lyonig ’s vissza 60 óra

helyett 36 alatt érkezik helyre. A’ postajárat következőleg ál- 
lapítatott meg: Indul Straszburgból d. u. 4 órakor, érkezik 
harmadnap regg. 4 őr.; — elindul Lyonból esti 4 ór.; megérke
zik Straszburgba harmadnap regg. 4 ór. A’ hírlapi kocsiban 
egy utazónak leend helye.

Mint tudva van, 1838ki januarius’ tjével valamennyi játék
ház megszűnik. Azonban, mondják, még is fogadás történt
20,000 frankba, hogy azokat a’követek’ kamarája a’ legköze
lebbi évben vizszaállitandja. — St. Aulaire ur Bécsből haza 
váratik ; Latour-Maubourg urat visszamenendőnek hírlik Ma
dridba. — A’ követek’ kamarája már nem tart üléseket; a’ 
pairek’ kamarája elébe július’ 3kán viteték a’ költségvetés. 
(Budget.)

Marseille városában június’ 28kán Thubaneau nevű díszes 
teremben kezdődött el Rigny gróf’ p e r e  az e’ végre kine
vezett haditörvényszék előtt. Csak kevés kandi férfiú, dáma 
pedig egy sem volt jelen. A’ legközelebbi négy öt ülésben 
sem leend nagy tolongás, mivel a’ dolog’ vége könnyen előre
látható. A’ mars eh all megnyerendi a’ pert. (Itt roszul jöven
dölt a’ levelező). A’ Párisból ’s Afrikából ideérkezett ellene ’s 
mellette lévő nagyszámú tanuk között van a’ tisztes Caraman 
marquis is ,  még pedig az utóbbiak közt. Alkalmasint leg
többet nyer ezen perből Dupin Fiilöp u r ; Párisból jött ’s 
ügyvéde a’ vádlottnak; ugyanis védenczétől naponként 2000 
franknyi fizetést húz azon pillanattól fogva, midőn a’ főváros
ból elutazott mindaddig, mig oda vissza nem térend. A’ 
szónoktól e’ fordulás azon idővel együtt, mellyet Marseille- 
ben tölt, legalább is 15 — 20 napot vesz el, azaz 30 — 40,000 
frankot fog neki jövedelmezni. — Déltájban bocsátatott be a’ 
közönség. A’ hadi törvényszéket alakítják: három tábornagy 
(kik közűi a’ legidősbik, Colbert gróf vivé az elnökséget) 
egy rendőrségi ezredes, egy zászlóalj-parancsnok’s két gya
logkapitány. Clavet-Gaubert őrnagy mint előadó, Bermond 
kapitány pedig mint királyi biztos van jelen. Az első a’ 
hoszas késedeímezésről felvilágosításokat ad, mellyek az ügy’ 
utasitásaűl szolgálnak, miért is neki többféle szemrehányás 
sőt ellenmondás tétetett. Különös történet által mind a’ 
vád mind a’ védelem 30 tanúval birt. Ezen összes 60 szám
ból a’ vallatás által három eligazítatott, 8 miután vallott, 
lakhelyére visszament, 17 kérelmi bizomány’ következésében 
kihalgattatott, tehát még 32 marad. (Következik azon külön
féle okok’ felhozása, mellyek miatt némelly tanuk személye
sen meg nem jelenhettek.) Végül az előadó kinyilatkoztatja, 
hogy lélekismérete szerinti kötelességének érzi, azon akadá
lyok’ elhárítására a’ lehetségig mindent elkövetni; sajnálja, 
hogy a’ kihalgatáson olly tanuk mint Puviviér, de Ráncé, 
Duvergier ’stb. nincsenek jelen , kiknek távolléte az ügynek 
nagyon fog ártani. Ezután a’ hadi törvényszék’jegyzője fel
olvasó azon tanuk’ vallomásait, kik az idézésre megjelentek. 
Elmellőzöm — úgymond a’ tudósító — e’ hoszú okleveleket, 
mert elolvasásuk tovább tartana három óránál. Az ülés 
Rigny urnák junius’ 13kán tett vallatása’ felolvasásával vég- 
ződék. — A’ general azon haditestek’ állapotja iránt nyilatko
zik, mellyek vezérlése alatt az utósereget képezték. Midőn 
ennek vezérlését reá bizá a’ marschall, megígérte, hogy nem 
fog nagyon sietni; de ez meg nem történt. A’ lankadtság 
’s Ínség miatt elerőtleniilt és szinte haldokló katonák többé 
nem követhetők ; földre rogyának ’stb. Háromszori sükeret- 
len jelentés után eltökélő a’ general személyesen keresni föl 
a’ marschallt. Annál kevésbé aggódott, mivel az ellenség oda
hagyta az utósereget, hogy a’ jobb szárnyhoz vonulván a’ tá
bort tőle elvághassa. E ’ szerencsétlenség’eltávoztatása végett 
Corbin ezredesre bizá a’ vezérlést, azt mondván, hogy kissé 
elnyargal ’s mindjárt visszatéíend. Nem engedi meg , hogy 
egy general’ állása annyira korlátolt legyen, hogy szükség’ 
esetében a’ fővezért föl ne kereshesse ’s vele ne értekezhes- 
sék. — Legelőbb is Duvergier ezredesre bukkan, ’s előtte a’ 
hadmenet iránti gondatlanságról panaszkodik. A’ csapat’ 
elébe érkezvén ’s a’ marschallt nem találván, tüzesen beszél 
az onveszélyekről, mellyeknek a’ hadsereget kiteszik. Ezen, 
egy} csoport főtiszthez intézett szavak nem vonhaták magok 
után a’ katonák’ elerkölcstelenülését, mivel hangjai ezeknek 
füleibe nem Katának. Visszatért helyére; mindenütt, hol 
utóseregbeliekre talált, szükségesnek vélte azokat legnagyobb 
szemrehányásokkal illetni vigyázatlanságukért. •— Bertrand 
ur által tudósítatván, a’ marschall csakhamar azután össze
találkozik a’ visszatérő generállal ’s kérdi tő le ; „Mi baj ?“ 
— „Semmi, felel Rigny, csakhogy nagyon sebesen megyünk.“ 
E ’ pillanatban nem mutatott elégületlenséget a’ marschall. 
Rigny ur’ távolléte talán 12 — 15 perczig tartott, ’s visszatér
tekor az utóseregnél minden jó rendben volt. Csak más nap, 
midőn a’ marschall’ sátorába ment a’ general , hogy a’ napi 
parancs’ felolvasását meghalgassa, a’nélkül, hogy annak őt 
személyesen illető tartalmából valamit gyaníthatna, sze
mére vető a’ marschall, hogy őt (a’ marschallt), elöljáróját, be
szédével megsértette. „Én sokkal fentebb állok, ön pedig sok
kal kisebb fiú (trop petit garzon) mintsem hogy magamat 
mentenem kellene. Menjen’s nézze meg a’ napi parancsot; 
ez — megvallom — vagdalódzó ; de igazságot kelle gyako
rolnom.“

Miután a’ general e’ parancsot a’ főtisztikarnál elolvasta, 
azon nyilatkozással ment vissza, hogy illy napi parancs nem 
egyéb orgyilkosságnál (assassinat). Igazságot kívánt; de nem 
esedezett, ’s azon alázatos szavakat, mellyeket a’ marschall 
reá fog, hamisaknak és rágalmazóknak nyilatkoztatja, ü  
Ilonában nem látogatta meg a’ marschallt, és csak parancsot 
vön, hogy jelentését adja be. 6  szabad maradt Algírban, 
sőt midőn a’ marschallt valamelly nyilatkozás végett fölke
reste, ez ugyanazon napra ebédre hivá, hogy több ideje legyen 
a’ beszélgetésre. Rigny elfogadó a’ meghívást a’ közvélemény’ 
m ia tt , neliogy árulónak vagy vétkesnek tekintessék. A’ 
general a’ marschall’ tudósításainak felettébb gyakori pon
tatlanságáról panaszkodik. Olly kevés ellenségeskedést bi
zonyított a’ marschall iránt, hogy midőn két tisztet azon hi
bák miatt, mellyeket egyik a’ marschallnak szemére lobban-

to t t ,  egymással koezódni láta , mindkettőnek halgatást pa
rancsolt. A’ general továbbá élénk panaszra fakad Ducimét 
ezredes ellen *s ezen tisztnek a’ marschall’ magyarázataiban 
(explications) előforduló jelentése ellen. Ezen jelentés sze
rint a’ general nem teljesítette kötelességét, midőn nek. meg
hagyatott, hogy Constantine’ egyik kapuját ostromolja. De 
az eszközök nem voltak elegendők s rendeléseinek a mar
schall és Duvivier ur ellenök munkálódtak. Iligny ur Duvi- 
vier urnák roszakaró szándékairól panaszkodik, ki annyira 
ment, hogy reá fogta, mintha a’ hadsereg fővezérségét el 
akarná foglalni a’ marschall’ kárára; Kigny azt mondja, 
hogy ő csak azon vezérlésről beszélt, melly et az utóseregnél 
keile vala átvennie, mit Duvivier ur egészen meghamisított. 
— A’ 11 óra után kezdődött ülés esti 6 órakor oszlott cl. 
A’ vádlott nem volt jelen.

Telegrafi liirek szerint Rigny,  general julius’ el
sőjén a’ marsellei hadtörvényszék által vádja alól 
egyhangúan fö lmente te t t .

Rigny' pere’ folyamatának további előadásával felhagyván, 
most csak végét közöljük. Ugyanis ezen nevezetes per julius’ 
Ijen végeztetett b é , még pedig az általános várakozásnak 
tökéletesen mcgfelelőleg. ,,A’ rekkenő melegségnek, mellyben 
most epedünk, daczára déltájban igen számos közönség tölté 
be a’ teremet; közötte sok dámát ’s egyes polgári ’s katonai 
főtiszteket is lehete látni. Az előadó őrnagy (major-rapporteur) 
elkezdő vég-indítványát. Kinyilatkoztatja, hogy miután mind 
a’ vádlott ellen tett panaszokat, mind a’ mellette szóló bi
zonyítványokat gondosan megfontolta, az elsőket helytele
neknek és alaptalanoknak találja ’stb. Ezután Dupin ur, a’ 
general’ védője kelt föl. Mintegy négy órafolyásig tartó 
beszéde mindazon várakozást, mellyet az ügyvéd’ észte
hetségéről táplálni lehete, felülmúlta. Talán feleslegnek 
tarthatta ’s kárhoztathatta volna valaki, hogy Dupin ur, 
az előadó őrnagynak derék élőmunkája után i s , a’ már meg- 
sernmített vád’ mindenik pontjánál megállóit ’s azt részlete
sen fejtegette; de annál rövidebbek voltak berekesztései, és 
seliol sem vettünk észre türelmetlenséget. Marseillere nézve 
gyönyörűség volt illy szónokot halhatni. Midőn bizonyos val
lomásokról beszélt, mellyek szerint a’ general a’ marschall’ 
sátorában előtte térdre esett, Rigny fölkelvén azt mondá: 
C ’e s t  f a u x ,  c ’ e s t  c o m p l é t e m e n t  f a ux .  „E z h a- 
m i s , t e l j e s é g g e l  h a m i s ? “ Dupin ur után maga Rigny 
szólott. Beszédét sokan, nem ügyelve a’ törvényszék iránt 
tartozó tiszteletre, megtapsolták. Az elölülő csendességet 
parancsolt, ’s a’ vádlottat visszavezetteté. Húsz perez múlva 
visszatért az ülésterembe; a’ bírák meghajtják magokat, az 
őr tisztelkedik, ’s az előlülő a’ következő Ítéletet olvassa: 
A’ francziák’ királyának nevében. A’ 8dik katonaosztály’ 
hadi törvényszéke összeülvén, hogy vicomte Rigny táborno
kot megítélje’stb., az előlülő’ elébe terjesztett mindkét kér
désre: 1) Részes e a’ vádlott elöljárója ellen elkövetett 
durva sértegetések’ és kikelések’ vétkében ? 2) Mondott c 
az ellenség’ jelenlétében olly szavakat , mellyek oda czélzá- 
nak, hogy sorainkban félelmet ’s rendetlenséget okozzanak? 
-—- megegyezőleg „n e m“ -mel felelt. — Ezen ítélet \íj taps
sal fogadtaték. A’ vádlott ismét bevezettetik, gróf Colbert 
előlülő udvarias szavakkal adja vissza kardját, ’s vége a’ 
drámának. A’ Rue Thubaneautól a’ Place-Royaleig az ut- 
czát jobbra balra kandiák lépők el. A’ generált sokfelöl 
üdvözlők. Lakása előtt (az említett téren) egy őrt talált és 
számos barátja fogadá.“

N é m e t o r s z á g .
A’ bajor követek’ kamarájában az uj kolostor-felállítási 

viták igen élénken folytattatnak. Az eziránt megrendelt ki
küldöttség ’s a’ követeknek egy része nem akarja az ország’ 
pénztárát vagy az egyházi szertartás’ tőkéjét illy új alapítvá
nyok által terhelni, melly véleményt azonban a’ minister, 
herczeg Öttingen-Waller stein' junius’ 28án teljesen megezá- 
folja, megmutatván, hogy itt nem új statusteherről, sem 
a’ cultus-tőke’ megcsonkításáról forog fen a’ kérdés. — A’ 
vitatások még folynak.

A’ l i án  n o v e r  a i  országgyűlés két rendbeli felírást kül
dött, egyiket az özvegy királynénak, mellyben a’ legjobb 
király’ elhunytából származott fájdalmát kijelenti, mel
lyet kétszeresen érez, minthogy ezáltal azon szorosabb 
kapcsolat is megszűnik, melly őket a’ királynéhoz csatolta; 
— a’ másikat a’ cambridgei herczegnek, mellyben tőle el
búcsúzván számos jótéteményeit megköszönik.

G ö r ö g o r s z á g ’ .
Athene, junius’ 8.

A’ német gyarmatosokat illető gyarmatosítási törvényt min
den nap várják. Azt hiszik, hogy általa a’ kiszolgált kato
nák mint szorgalmas gazdák az országban meg fognak tar
tatni ’s egyszersmind a’ szükséges fölkeléskor nemzetőrség 
gyanánt használtathatni. Egyébiránt minden azon föltételek
től ’s hasznoktól függ, mellyek a’ Görögországban nem öri>- 
mest maradó németeknek fognak igértetni. Azonban, mint 
mondják, már több kiszolgált katona jelentette magát, ez 
új szolgálatban nehány próbaévet töltendő.

Athene’ újabb épületei között figyelmet érdemlő ékesség 
az austriai követnek, (Isteni Prokesch urnák, mostanában 
épült háza. Sok egyéb nagyszerű épület is keletkezik mind 
a’ városban mind azon kívül minden irányban, ’s a’ romok’ 
halk elenyészése mutatja azon bizodalmát, mellyet az építő 
tőkepénzesek a’ magát folyvást erősebbnek érző statusban 
helyeznek. Hasonló előhaladást tesz a’ királyi építmény is, 
és a’ penteli márvány már teljes szépségében csillog e’ pom
pás palota’ főhomlokfalán. Még ugyan kell három négy esz
tendő c’ nagy kezdetű tágas épület’ elkészítésére. Mint mond
ják , csak akkor kezdenek a’ másik kettőhöz, midőn amaz 
már olly állapotban leend, hogy a’két felségnek lakásul szo l
gálhat.

Nyomtatja Wigand Kár. Fridiik.



POZSONY, kedden
Tartalma:

a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környiilállásos és oily gyors 
hirüladásá, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlajj fel— 
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése 's ismertetése; a’ hazai ’s küllöldi 
miitfés%et', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
ből! érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

léo-’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

5. szám.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá sfa lv í Orosz József.

J U M P S ’ I S kí“ 1 H J Í .

Fclíótolok:
Megjelen c’ hírlap minden kedden ’s pénteken ; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postáit borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Füskáti Länderer Lajos' köny vmiihelyében, hol 
a’ hirdetményiek ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendők: „A Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban•* — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldésé ké

retik ki; untató ’s ízetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyar- és Erdélyország.
6  cs. k. Foherczegsége a’ Nádor kíséretével f. h. 

(ián Emsbe estve szerencsésen megérkezett.
l íécs .  Ő cs. kir. Felsége Lukacs Istvánt, a’ fő

méit. magyar kir. Helytartó Tanács’ fogalmazóját, 
/Aviv Károly’ udvari titoknokká lett kineveztével, 
helytartótanácsbeli titoknoknak f. e. junius’ 22én ke
gyelmesen kinevezni méltóztatott.

11 u d a. A’ f. m. m. k. Helytartó Tanács f. e. junius’ 
13án költ főtanácsvégzeté szerint, kebelében az 
alapítványi számvevő-osztályban megürült járulnoki 
(accessista) hivatalt, V e i n e k  J ó z s e f  eddigi gya
kornoknak adni méltóztatott.

G y ő r .  Egy a’ legjótékonyabb intézeteink közé való a’ 
s z e g é n y e k  és á r v á k ’ háza, melly mindegyre virágzik 
’s áldásteljes munkásságát hathatósan terjeszti. A’ m. püspök 
úrtól és a’ fő t. káptalantól évenként 2000 for. kap, a’ többi 
bevételek 8000 frtot tesznek. Ezen intézet jelenleg 12 árvát 
táplál ’s 300 szegényen segít; elnöke Stephanies István, 
mostani polgármester ur.

Az Erdélyi Híradó szerint, az erdélyi országgyűlés’ jú 
lius’ Íjén tartatott 40dik országos ülésében hatodikszor, jul. 
3kán a’ 41 dik ülésben hetedikszer, jul. 4kén a’ 42dik ülés
ben végre nyolezadikszor tevék választásukat a’ R R. a’ fő- 
kormányszéki tanácsosi hivatalok’ betöltésére; ugyanott kö
zöltéinek azoknak nevei is, kik mind a’ négy bevett vallás
ból szózati többséggel választás alá kerültek, valamint azok- 
éi is, kik a’ jul. 5diki 43dik és jul. 6ki 44dik országos ülés
ekben kir. tábl. elnöki ’s egyik itélőmesteri hivatalokra je 
löltettek.

A u s z t r i a .
Salzbury Julius’ 11. O Felségüknek a’ Császárnak’s Császár

nénak ide lett megéi’keztök után nem sokára Beira herczegné 
ő magassága’ és ő fensége don Carlos’ gyermekeinek, az in- 
fánsoknak, látogatását fogadták el. Ezen herczegek a’ her- 
czegasszony’ kormányzása mellett a’ leggondosabb nevelést 
kapják egy spanyol egyházi embernek felvigyázása alatt. 
Nyelvmester által tanulják a’ franczia és német nyelvet ’s ez 
utóbbiban jeles előmenetet is tettek. Ezen család, melly mint 
a’ szelídség’ mustrája tiszteletben tartatik, O Felségüknél ebé
delt. — Ischlbe a’ magas rangú utazók’ tódnlása igen nagy. 
Mindenfelől vidékünk idegenekkel teljes. — Folyó hónap’ 
lSára váratik Ferencz Károly cs. k. örökös Főherczcg csa
ládjával együtt itt keresztül utazandó. — Metternich herczeg 
München felé folytatta útját.

Teplicz , julius’ 8.
O felse'ge a’ porosz király, Ruppin gróf’ neve alatt, tegnap 

cstve 6 órakor óhajtott egészségben megérkezett, a’ fürdőt 
használandó. O felsége 6kán Grossenhainban hált ’s Dresdá- 
ban Jordan ur királyi követnél rövid vacsorát vevén magá
hoz, onnan mintegy 5 óra alatt Tepliczbe jött. — Ő magas

ságok Lieynitz herczegné ’s herczeg ^Vittyenstein főkomornyik 
és statusminister ide hasonlóul ma este felé érkeztek. Julius’ 
2tói fogva a’ fürdőt használni akarók’ száma itt szembetiinő- 
kép növekedik. Az új ’s oily sok kellemmel ellátott ivásin- 
téze te t , melly egyszersmind az építő mesterségnek remek 
műve, reggeli 6 órától Sig számosán látogatják.

Junius’ 18ról a’ Tyroli és Vorarlberyi híradó St. Leonhart- 
ból (Passeyerben) jelenti : „Tegnap völgyünkben a’ sandi 
vendéglőben egy ritka ’s még soha sem történt ünnep tarta
tott. Ugyanis Hofer András’ tyroli fővezér’ ’s vitéz baj
társainak emléke’ megünneplésére, kik az 1809 évi viszontag
sággal teljes időszakaszban hazájokért becsülettel harczol- 
t a k , bonni Ennemoser József doctor’ ’s hazájába ismét 
visszatért professornak és több még jelenlévő honvédők kö
zül Ilofer’ hajdani bajtársának örvendeztető megérkezte’ al
kalmával , a’ sandi vendéglőben takarékos ebéd készítetett. 
Iluszonnyolcz év folyt le az időtől fogva, és történetesen épen 
28 vendég jött össze, kik között a’ hajdani vezérek és pa
rancsnokok, u. in. a’ 70 éves Hofer János, a’ tyroli várnagy, 
80 éves Thurnwalder Károly, Hinter János és mások, még vidám 
egészségben ’s erőben, kik sokféle hadi anekdotát hoztak elő, 
és nehány poharat ilofer’ ’s az akkor elhunyt honvédők’ em
lékére kiüríteni segítettek. Ennemoser professor ama’ világ
történetekkel teljes 1809 évről nehány szókkal emlékezett, 
midőn ifjú ’s öreg a’ haza ’s a’ császári házhoz viseltető 
szeretetből fegyvert fogott; midőn egy csekély számú nép 
mindenkor győzödelincsen a’ tízszer erősebb ellenséget az or
szágból háromszor kergette ki; midőn a’ tyrol bátorsága és 
vitézsége által példát mutatott többi német atyafiainak, kik 
azután később az általa elkezdett munkát bevégezni segítet
ték. Olly csendességgel, melly a’ passaiernek sajátja, de mé
lyen megilletődött szívvel, kiáltottak éljent a’ szeretetthonnak, 
a’ Császárnak ’s az egész német hazának.

A agy Britannia.
London, julius* 3.

A’ szász-meiningeni herczeg és Györyy cambridgei herczeg 
tegnap ide szerencsésen megérkeztek. — A’ királyné két hét 
múlva a’ Buckinyham palotába költözik ’s a’ kenti herczegné 
is ott fog lakni. — Lord Durham folyvást a’ napi beszélgetés’ 
hőse. Majd azt mondják, hogy a’ francziaországi követséget 
el nem fogadta, majd hogy külügyek’ ministerévé leend; lord 
Palmerston pedig főkamarássá , vagy tizenketted magával 
pairré fogna neveztetni. — A’ királyné’ trónfoglalása több
féle változtatásokat teend szükségesekké Anglia’ czímerében. 
— Lissaboni levelek új lázadás’ valószínűségéről beszélnek, 
melly most Oportóbul fogna eredni. — A’ választási tusa 
folyvást élenkebbé lesz; a’ consereatirok, úgy látszik, a’ 
győzödelmet mindenütt kétessé iparkodnak tenni. — O’Connel 
az irlandi nemzeti egyesülethez egy levelet küldött, mellyben 
azt nyilatkoztatja, hogy miután most már bizonyos, hogy az 
ifjú királyné a’ mostani ministeriumba, melly hat század óta 
legelőször iparkodik őszintén Irlandon segíteni, teljes bizo
dalmát helyezi, mindenkinek egyesülni kell a’ királyné’ trónja

körül kormánya’ gyámitására. Aztán a’ toriek’ választási 
fondorkodásáról beszél ’s azt javasolja, hogy választási 
egyesületeket állítsanak ,,a’ k i r á l y  n é’ b a r á t i“ czim alatt. 
Angliával egyenlő helyzetet tűz ki czéljául az irlandiak’ min
den törekvésének.

Azt hiszik, hogy az első nagy udvarlás a’ királynénál jú 
lius’ 13kán leend, és ugyanakkor G új pair fog kineveztetni. 
Edinburgban a’ radical-egyesiilet ő felségéhez utasítandó olly 
irányú felírást határozott, hogy Durham lordot a’ ministe
riumba hívná ’s a’ gabonatörvény’ eltörlését engedné meg. — 
Egy faluban Nordhampton körül egy lelkipásztor e’ szavak- 
róli predikácziójában: „Szabadíts meg minket a’ gonosztól“ 
— a’ királyné, még pedig 18 éves ’s a’ megfontolás’ korát 
még el nem ért királyné’ országlását mint nemzeti nagy go
noszt rajzolta ’s azt mint az isteni büntető Ítélet’ eszközét 
irta le. Ellenben a’ londoni szentegyházakban a’ múlt va
sárnapon 5 gyermek kercszteltetett Viktória vagy Alexandrina 
névre. Hasonló történt Charlotte herczegasszony’ idejében 
is ,  Karolinának, IV. György’ hitvesének pere’ alkalmával.— 
Minden hírlapok folyvást választási készületekkel foglalatos
kodnak. A’ londoni cityre nézve két tory kijelelt lépett fel, 
Lyall és Horiley Palmer urak, ’s a’ Times hírlap választásu
kat tegnap bizonyosnak hirdette ; ma pedig a’ Globe azt je 
le n t i , hogy Lyall ur a’ küzdhelyröl visszalépett.

Lomion, julius’ 5-
A’ Vindsor-kastélyban és György-kápolnában a’ király’ 

temetésére szükséges készületek, mellyek sok kezet fogla- 
latoskodtatnak, csaknem egészen bevégeztettek, ’s a’ teme
tés julius’ 8án esti 9 órára elhatározókig állapítaték meg. 
Adelhaid királyné naponként legalább egyszer meglátogatja 
a’ koporsót, melly férje’ mulékony maradványait fogadja be. 
Hat apród áll éjjel nappal őrt a’ halottnál; az eltakarítás 
előtt két nappal, midőn t. i. a’ király gyászágyán fog fe
küdni ,  6 komornok váltandja fel őket. A’ gyászmenet maga 
legnagyobb pompával leend elrendelve. A’ király’ koporsója 
előtt gazdag bársonyvánkosokon vitetni fognak Anglia’ ’s 
Hannovera’ koronáji; a’ holttest után menend a’ sussexi ki
rályi herczeg mint gyászvezér; két herczeg lioszú fekete kö
pönyege’ farkát v isz i; aztán következnek a’ királyi hercze
gek , a’ cambridgei, kinek köpönyeg-farkát két udvari ne
mes viszi; Györyy cambridgei herczeg; utána a’ királyi vég
intézet’ végrehajtóji; a’ S zá sz-Meinunyi, a' Leininyi és Hes
sen-Philips thali (Erneszt) herczegek. A’ menetet a’ királyi 
ház’ nemesei nyitandják meg,  ide értvén a’ király’ gyógy
szerárusát is és a’ királyi herczegek’ nemeseit. Mindjárt 
az eltakarítás után sir H. Taylor és a’ boldogult fejedelem’ 
gyermekei közül többen a’ szárazföldre készülnek elutazni.

A’ felsőház’ ülésében julius’ 4én azon indítvány, melly a’ 
tizedmódositási törvény’ némelly mellék-határozatának meg
változtatásáért hozatott szóba, ’s melly Angliát és Vallist 
tárgyazza, olvastaték fel másodszor. Ugyanez tétetett J. 
Russel lordnak a’ felsőházba hozatott különféle indítványai
v a l , mellyek a’ büntető törvényekről szálának. Lord Lynd- 
hurst ez ellen igy nyilatkozók, hogy ezek a’ büntető tör
vénykönyv’ szigorúságát úgy sem lágyítják meg, midőn p. o. 
azon határozatot meghagyák, mellynél fogva az 5 font ster-

J a v a s i a t
a’ j  é g e s ő ’s t ü z k á r m e n t é s r e .  *)

A’ gazdaembert semmi sem juttatja nagyobb szegénységre 
’s gyakran koldulásra i s ,  mint a’ jéyeső és tűzveszély. Vágy
nak ugyan külföldön j é g e s ő  ’s t ű z k á r  me n  t ő i n t é z e 
t e k ,  hol mi magyarok is bátorságosíthatjuk termesztménye- 
inket ’s épületeinket; de mivel nem emberszeretetböl, ha
nem önhaszonért alapítattak , és hogy pénz-szűkült honunk
ból kevés pénzünk a’ kiiltartoinányokba ki ne hordassék, ha
zánkban , és pedig minden megyében , jó ’s hasznos volna 
olly intézeteket létesítenünk, mellyekben a’ magyar nemes
nek, ki csupán felebaráti szeretetből ’s haszonkercsés nélkül 
áldozza munkáját és fáradságát, tulajdona egyedül azért 
terheltetnék meg, hogy káraink’ megtérítése kevesebb áldo
zatunkba kerüljön ’s pénzünket külföldieknek adni ne kény- 
telenítessiink. Minden t. megyének egy, elnökből, meghatá
rozott számú tagból s pénztárunkból álló választmányt kel
lene kineveznie, melly választmánynak kötelessége legyen, 
a’ termesztményeiket bátorságosítni kivánóktul a’ megmen
tendő tárgyak’ összeírását, a’ járandó fizetésekkel együtt, 
minden esztendőben sz. György-nap után nyugtatvány mel

*) Jelen értekezést, mellynek egyik része, a’ jégmentői, már tek. 
Vas vármegyének benyujtatván, szívesen fogadtatott’s ott léte- 
sítetni is fog, tüzmentö része pedig egy arra rendelt választ
mánynak fontolás végett bé fog adatni, egy nagyérdemű hazánk
fia’ buzgóságának köszönjük. Rövid idő múlva egy külföldi jég 
mentő intézetnek, melly közhasznúságát már tettleg bebizonyí
totta, alaprajzát hasonlítás vagy netalán hasznosnak ítélendő töké- 
lyesítés végett, tisztelt olvasóival közölni alkalma leend

a’ kiadónak.

lett átvenni, az összeírásokat szám szerint biztos helyre 
tenni, a’ pénzt pedig a’ pénztárnoknak hív őrizete alá adni. 
Továbbá a’ jégeső-okozta kárnak bejelentése után az elnök 
egy választmányi tagot tüstént küldjön ki,  hogy vizsgálja 
meg,  biztosítvák e a’ jégeső által történt károk? ’s ezek’ 
mennyiségét két szomszéd helységbeli elöljárókkal becsül
tesse meg és szorgalmatosán ’s híven jegyezze föl. Ekképcn 
a ’ károsítások Mindszent-napig számba vétetvén , kára min
den kárvallottnak térítessék meg,  a’ fenmaradott pénz pe
dig arány szerint adassék vissza , ’s közhírré tétessék : men
nyi pénz folyt be a’ pénztárba jégkármentesítésre, mennyi fi
zettetett a’ károsultaknak, mennyi volt a’ költség ’s a’ 
maradvány, és mennyi fizettetett vissza kiilönkiilön min
denkinek. Például: „Én N. N. Vas vármegyében hely- 
heztetett N. N. helység’ határában, N. N. dűlőben, N. N. la
kosok’ szomszédságában lévő búzaföldemet becsülöm 1000 fo
rintra, rozstáblámat 600 fra ’s igy tovább minden darab ve- 
teményemet; végtére összeadván egész gabonatermésem’ becs
árát ,  ha lenne péld. 5000 f r . , mivel minden száztól egyet 
kell fizetnem, küldök összesen 50 Irtot. Ila nem találna a’ 
biztosítottak között j'égesői kár lenni, úgy Mindszent-napkor 
az 50 forintomat visszakapom; ha pedig annyi kár történt, 
hogy a’ begyült pénznek fele a’ károk’ megtérítésére ’s az in
tézet’ költségeire kiment, akkor pénzemnek csak felét kapom 
vissza, ’s igy ezen arány szerint többet vagy kevesebbet; 
végre azon szerencsétlen esetben , ha többre menne a’ kár, 
mint a’ mennyi pénz kármentésre bejött, kára kinekkinek 
arány szerint fizettetik. — Ha pedig szőlőmet akarom biz
tosítani, hasonlóképen föl kell jegyeznem annak szomszédjait 
’s becsárát is hozzá Írnom; de mivel a’ szőlő tovább ki van 
téve a’ veszedelemnek ’s a’ hegyeket gyakrabban el szokta 
verni a’ jég mint a’ mezőket, azért fOOtól most 2őt kell fizet

nem; a’ választmány pedig külön összeírást készítsen ’s ta r t
son mind a’ gabonaföldekről mind a’ szőlőkről, ugyszinte a’ 
pénzeket is külön pénztárba tegye, hogy visszafizetés’ ese
tében a’ mezei pénztárból a’ gabonákat ’s egyéb veteményeket 
biztosítók kapják vissza pénzüket. Ha egyik tábla gaboná
mat vagy szőlőmet elveri a’ jég, a’ másikat pedig nem bántja, 
csak azon tábla gabonám’ vagy szőlőm’ ára térítetik meg, 
mellyet a’ jég elv ert, ’s ha ezt is csak felényire verte el, csak 
felét nyerem vissza és igy tovább azon arányban, a’ mint be
csülte te tt , többet vagy kevesebbet; gabona-károm a’ mezei 
pénztárból, szőlő-károm pedig a’ hegyi pénztárból fizettetik 
meg.

A’ tűzveszélyre nézve előre olly határozást szükséges tenni, 
hogy annak, kinek épületében a’ tiiz támadott (hacsak villám 
által nem okoztatott) tűzkára meg ne térítessék; és hogy a’ 
szegényebb házi gazdák is biztosíttassák épületeiket, a’ tiiz 
által károsultaknak meg kell a’ koldulást tiltani ’s a’ házi 
pénztárból adatni szokott segedelmet örökre megszüntetni. 
Minden városban és helységben lévő házaknak legyen bizo
nyos számuk (haszinte nem is lesz a’ házakra felírva), melly, 
habár a’ házi gazda változnék is ,  örökre megmaradjon ’s a’ 
város’ vagy helység’ házánál az e’ végre készült könyvben je
gyeztessék fel, mellybe az alábbi tabellából Írja bele a’jegyző 
(nótárius), milly számok alatti épületek biztosítattak, men
nyire vágynak ezek (éspedig egyenként különkülön) becsülve; 
(a’ bccsii mindenkinek önkényére bizatik , csakhogy épületeit 
fölösleg sokra ne becsülje) továbbá mivel födvék , zsúppal, 
zsindellyel vagy cseréppel e ? Továbbá az is jegyeztessék 
meg, ha valamelly épület a’ többitől egészen elkülönözve olly 
inagányos helyen áll, hogy szomszédjai által benne kár nem 
eshetik. Ha épületem szalma-tetejű, a’ hány száz forintra 
becsülöm, annyi forintot fizetek tőle ; ha zsindely vagy deszka



lingnyi lopás gyakran keményebben biintettetik meg a be
törésnél. Lord Brougham védé ugyan általánosan az in ít- 
ványokat, azonban hozzá tévé, hogy ezek a büntetése et 
szelídítni nem fognák, midőn a’ halálos büntetés úgy is csa 
a’ legnagyobb esetekben hajtaték végre. Egyébiránt a nyi 
vános vélemény mindinkább határozatabban szól m i n  en 
halálos büntetések ellen, mellyek távol a t tó l , hogy a’ bűn
tettől elijesszenek, csak a’ nézők’ szivei’ elvadítasara szolgai
nak Az alsóházban J. Maxvell ur a’ munkások szükségét 
irá le ,  különösen pedig a’ kézi takácsokét, ’s erre azt javasba 
J. M. kérettetnék ki, hogy szükség-állapotjok megvizsgálá
sára küldöttség nevesztessék ki. Figyelmezteté a’hazat, hogy 
ha a’ parlament még ezen ülésében rendszabásokhoz nem 
nyuland , ’s ezen nőttön növő szükségét a’ munkás osztály
nak elhárítani nem igyekszik, a’ legveszélyesebb zendülé
sektől félhetni. Több tagok támogaták e’ javaslatot, kik kö
zül nehányan a’ gyárurakat kegyetlenséggel és szigorúsággal, 
mellyet ők munkásaikon gyakorolnak, vádolák. Thomson ur 
a’ kézműveseket ezen szemrehányás ellen védelmezé, ’s a’ 
javaslat ellen nyilatkozék. Egy küldöttség, állitá ő , sem
mire sem menend, ’s a’ szükségben sinlődőket csak üres vá
rakozásokkal csalandja meg. Azonban e’ javaslat 53 szóval 
45 ellen elfogadtaték. — Több indítványon a’ lehető leg
nagyobb rövidséggel estek által. Ugyanez történt a’ követ
kezett napi gyűlésben is. A’ conservativok’ és szabadelmuek 
kinézéseit a’ jelen választásra hoszű czikkelyekben közük, 
és mindegyik párt bizonyosnak tartja győzedelmét. Nem^ ér
demes a’ hírlapok’ ezen önséges nyomozását tovább kisér
nünk figyelmünkkel. ^

A’ minap érintett, a’ kormány-helyettesség végett a par
lament elébe terjesztett törvényjavaslat határozza, hogy 
azon esetre, ha a’ királyné meghaláloznék, és az akkori 
koronaörökös országon kívül tartózkodnék, megérkeztéig 
az ország’ kormányzása a’ canterburyi érsekre, a’ lordkan- 
czellárra, vagy korona’ pecsét-őrjére, a’ titkos tanács’ elnö
kére, a’ kincstár’ első lordjára , a’ fóadmiral és queensbenchi 
í’őbiró lordokra ruháztassék. Ők aztán az egyesült birodal
mi lordbirák’ nevét viselik, ’s ugyanazon hatalommal birnak, 
melly a’ trónörököst illetné. Ez még a’ királyné’ éltében ki
nevezhet bizonyos szánni személyeket, de nem többet hét
nél,  ’s csak született angolokat és irlandiakat, kik a’ fent 
megjegyzett személyekhez ugyanazon minőségben mellékel
tetnek. Köteles ezen kinevezéseket egyenként angliai követé
nek, a’ canterburyi érseknek ’s a’ lordkanczellárnak kezök- 
hez szolgáltatni, kik azokat magoknál tartják, ’s a’ király
né’ ki múltával a’ titkos tanácsnak átadják. A’ lordbirák kö
zül legalább ötnek jelenléte megkivántatik. A’ koronaörökös’ 
világos parancsa nélkül szabadságukban nem á ll ,  sem a’ 
parlamentet eloszlatni, sém a’ korona-örökösödést, az egy
házi törvényeket, valamint a’ protestáns egyházak’ törvényes 
kezességeit sem eltörleni vagy változtatni. A’ törvényes es
küket is a’ titkos tanács előtt letenni kötelesek ’sat.

Egy edinburgi hírlap biztosít a’ felöl, hogy a’ cabinetben 
semmi változás sem történend, ’s hogy lord Durham kö
veti hivataláról az orosz udvarnál le nem mondott, ’s álta
lában is onnani visszalépte igen kétes.

A’ pénzverőházban már Viktória királyné’ arczképével 
veretnek pénzek.

A’ boldogult király’ földi maradványa július’ 7 és 8kán té
tetik ki a’ díszágyra, ’s Sán estve megy végbe a’ temetés, 
mellyre a’ lordíokamarás tesz rendeléseket Vindsor-kastély- 
ban. A’ sussexi herczeg mint első gyászoló jelenem! meg, mivel 
a’ hannoverai király, mint tudva van, országába elutazott. 
Ez alkalommal egy különös szertartás fordul elő , midőn a’ 
legfőbb czímerhirnök (Garter-King-at-arms) a’ szent György- 
kápolnában hivatalos pálczáját a’ koporsó felett ketté töri. 
Minden püspökök ’s főnemesek, kik az eltakarításon megje- 
lenendők, kötelesek magokat 30ikig jelenteni. A’ kápolnában 
2000 , az előudvaron SOOOen jelennek meg. A’ ravatal, 
mellynek hossza 1000, szélessége 18 , magassága 14 láb, 
már el van készítve.

A’ királyné’ trónra-léptével az egyesített országok’ czime-

fedelű minden 150 frtól egyet; ha cserepes 2OOtól egyet; 
ha végre magányos helyen van, mivel az effélének csak 
mennykő-okozta kára térítetik meg, 250től egyet tartozom 
fizetni. Ezen pénz a’ város’ vagy helység’ birájának adassék 
által, mellyet ez a’ tabellával együtt azonnal a’ választmány
nak benyújtani köteleztessék; a’ választmány pedig nehány 
ezret a’ történhető károk’ megtérítésére a’ tiizkármentő pénz
tárban megtartván, a’ többit olly bátorságos helyre adja ki 
kamatra, hogy egy hónapi felmondás után annyit, a’ men
nyire szükség lesz, bizonyosan visszakaphasson. Ha kár je 
lentetik , a’ választmány’ elnöke tüstént küldjön ki a’ hely’ 
színére egy választmányi ta g o t , ki a’ károkat többek’ jelen
létében vizsgálja’s becsültesse meg, mellyek azonnal fizet
tessenek k i ; ha pedig a’ pénztárban elegendő pénz nem volna, 
a’ választmány a’ tőkepénzből annyit, a’ mennyit szükséges
nek gondol, mondjon és vegyen lel. A’ választmány éven
ként Mindszent-napkor a’ károkat összeszámítván, jövő évre 
tegye meg az ejectatiót; azaz a’ mennyi tűzkár például az 
idén kifizettetett, a’ jövő évre is ugyanannyi mindenkire arány 
szerint rovassák fel, hogy mindig annyi pénz legyen a’ tüz- 
kármentő pénztárban, a’ mennyi először fizettetett be. Ha 
pedig a’ biztosítottak között semmi vagy csak annyi tűzkár 
volt, hogy az a kamatokból is kikerült, akkor a’ következő 
esztendőre semmi sem fizettetik. Mindszent-napkor tehát 
kiszámítatván, mennyi pénz esik minden száz forintra, ’s ez 
a’ megyében közhírül adatván, azonnal kiki fogja látni, mit 
keilend jövő esztendőre ismét fizetnie, ’s azt mindenki köte
les lészen újesztendőnapig a’ város’ vagy helység’ birájához 
vinni, mit ha valaki teljesíteni elmulasztana, a’ biztosító tár
saságból kizáratik; a’ bírák pedig az átvett pénzt a’jegyző
könyvvel együtt a’ választmánynak tüstént bevinni tartoznak. 
Végre ki még nem biztosíttatta épületeit, az elsőben mindig

rében következő változások történendenek. Mivel a’ fejde
lem nőszemély, a’ főczimer rutaformájú leend, és a’ sisakék, 
továbbá a’ korona fölött álló koronás oroszlán és Hanno- 
vera’ czímere elmaradnak. A’ czímer jövendőben négy me
zőből álland; mint eddig az elsőben ’s negyedikben vörös 
környezetben Angolország’ 3 aranyos párduezai leendnek; a’ 
másodikban, mellynek aranyos fenekén kettős kerítés van 
alátett liliomokkal, Skótziának fenálló vörös oroszlánja, a’ 
harmadikban Dávid’ arany hárfája ezüst húrokkal Irland’ vé
gett zöld mezőben lesz látható.

Beszélik, hogy a’ jelen parlament 14ig vagy 15ig tar- 
tandja üléseit, a’ prorogatio egy vagy két nappal utána, ’s 
a’ szétoszlatás 20kán következik be. Gondolják továbbá, hogy 
az új parlament a’ réginek szétoszlatása után 40 nappal gyü- 
lend egybe.

Bizonyos Cooke ur a’ Morning-Chronicle czímű hírlapban 
azon véleményét mondja ki, hogy a’ cumberlandi herczeget 
előbb, hogysem a’ hannoverai trónra lépett, Anglia’ királyné
jának tett alattvalói esküjétől kellett volna feloldani.

Azon emberről, ki egy idő óta Viktoria herczegasszonyt 
(most már királynét) szerelmével mindenütt ostromolja, né- 
melly közelebbi adatokat hallani. O mintegy 40 esztendős 
vagyonos férfiú, ki a’ sétahelyeken, hol a’ királyné megjelent, 
minden nap utána mene, őt mély tisztelettel üdvözlé, de 
soha meg nem szólítá. A’ Kensington-palota’ kápolnájába 
minden vasárnap eljárt ’s úgy foglalt helyet, hogy a’ király
nét láthatá. Mivel a’ herczegasszony gyakorta kocsizott a’ 
parkon keresztül, az említett férfiú a’ kenti lierczegnééhez 
hasonló kocsit ’s hasonló öltözetű cselédeket szerzett; a’ ki
rálynét „kis herczegnéjénék“ hivá, ’s a’ rendőrségnek, melly 
reá vigyázott, egy, hihetőleg valamelly elméncz által Írott le
velet mutata elő, mellyben Viktoria őt bizonyossá teszi sze
relméről ’s kéri, hogy válaszát egyífa alá tegye. A’ királyné’ 
születése’ napján kívilágitá lakását, ’s egész nap mindennek, 
ki mellette elment, sert osztogatott, mellytől az emberek úgy 
megrészegedtek, hogy a’ rendőrségnek közbe kellett magát 
vetnie.

A’ Sun a’ költségvetésből a’ theával való élésnek kitűnő 
növekvését nagyon örvendetesnek ta lá lja , mivel abból a’ sze
szes italokkal élés’ fogyását, ’s igy a’ népnek nevekedett 
erkölcsiségét következteti. Ezen szerencsés adatot, meg
jegyzi, leginkább a’ theaadó’ leszállításának köszönjük.

Franczlaország'.
A’ 20ik hadosztály’ kormányzója a’ hadministerhez: 

Bayonne, julius’ 6kán, 3 órakor.
4én estve Randon general Ernaniban megtagadván nehány 

lázadónak a’ herczegnéi ezeredből szabadra bocsátását, az 
ezred kormányzó-karára és tisztjeire tüzet adott. A’ general 
megsebesítetett; egy angol ezredes,Mirasol general’ segédje, 
és egy zászlótartó megölettek. O'Donnel brigádos a’ rendet 
helyre állitá , Mirasol general azonban nem tudván szavát a’ 
katonákkal hallatni, parancsnokságát Jaureguy generálnák 
átadá ’s egy angol hajóra visszavonult.

A’ 20ik hadosztály’ kormányzója a’ hadministerhez: 
Bordeaux, julius’ 7én , 5% ór. estve.

A’ követelő kétségtelenül átment az Ébrén Cher- 
tánál (Tortosa mellett) 28dika’ éjjelén, 29dikén vir
radóra. Cabrera megvárta azon ponton, hol haj ó- 
liidat épített. A’ had, Cabrera’, ForcadelV, Serra- 
doF és mások’ csapatjaitól megelőztetve, közvetet
ten Valencia p a r  Ämposta felé irányzá liadmenetét. 
(Moniteur.)

Julius’ 4kén nyujtá be lord Granville a’ királynak Viktória 
királyné’ tudósító levelét Vilmos király’ haláláról ’s a’ király
né’ trónfoglalásáról, ugyszinte líj bizományát i s , mint ő 
nagybritanniai felségének követje a’ franczia udvarnál.

A’ belgák’ királya julius’ Íjén este Neuilly-palotába meg
érkezett.

Hugo Victor a’becsületrend’ tisztjévé, Dumas Sándor pedig 
annak lovagjává neveztetett.

a’ felebbi mód szerint köteles fizetni, azaz 1 OOtól egyet, vagy 
150től egyet, vagy 200tól egyet, vagy 2 50től egyet.

A’ t ab e l l a ’ mintája.
Helység' neve:

Házak’
száma

F ó d é 1 Magányos 
helyen van

Becsár I Fizettetik
Zsúp Zsindely Cserép 1 * A

í. — — lakház — 3000 — 15 __
istállók — — — 400 _ 4 _
pajta — — — 300 __ 3 __

— Gabona- — — 1000 — 6 68%
tár

— — — birkaakol 600 — 2 40
2. 3. 4. nem-biztosítottak

5. lakház,is-
tálló — — — 400 — 4 —

pajta — — — 100 — 1 —

6. — templom — — 1000 — 6 68%
7. 8. nem-biztosítottak.

9. lakház,is-
tálló —■ — — 200 — 2 __

10. lakház,is-
tálló — — — 300 — . 3 ___

pajta — — — 400 — 1 —

L e v e l e z é s .
Becs, julius’ 45.

Azon óriási terv, melly szerint egy részvényes társaság a’ 
székes városnak biztos és tágas kikötőt ’s a’ Duna’ partjain 
hoszas raktár-vonalat alkosson, végre csakugyan lé tre jö tt .  
A’ Brigitta - ligetnek, mellynek búcsúján e’ napokban hihe
tőleg utoljára tolong a’ városnak fele lakossága, egy része

A’ követek’ kamarájának múlt ülésében TO tör
vényjavaslat fogadtatott el (a’ helyérdekeket tár- 
gyazók ide nem tudatván) ; 10 más az előterjeszté
sig kidolgoztatván, a’legközelebbi ülésben tanácsko
zás alá fog juthatni. Az elsők között vágynak a’ 
takarékpénztárokat, telegrafokat, tébolyodottak’ há
zait, alsóbb iskolákat, községek’ igazgatását, er- 
dőszeti törvényhozóságot ’s mértékrendszert tár- 
gyazó törvények, továbbá a’ ezukortörvény, pénz
ügyi törvények, végre egy sortörvény az ország
utak, csatornák és vasutakról ’stb.

A’ Courier Francais szerint, a’ Constantine elleni had- 
szállitványra hathatós előkészületek tétetnek. A’ készüle
tek, mint reményük, olly félelmesek leendnek, hogy a’ con- 
stantinei bey már csak ezáltal is meghódolásra fog kényszerí- 
te tn i ; ellenkező esetre, September’ elején a’ had-szállitvány 
meginduland. Az Orleansi herczeg a’ fővezérségre törekszik; 
hanem azt hiszik , hogy Bugeaud tábornagy fogja azt elnyerni.

Paris, julius’ 5-
A’ spanyol kabinet’ reményei most főleg azon 2 50 millió 

fr. kölcsöntől látszanak fiiggeni, melly iránt Aguadónál al
kudoznak. Azt egészen az éjszaki hadsereg' szükségeire for- 
ditandják, hanem egy harmadát a’ franczia kormánynak fog
ják átadni az idegen sereg’ tartására. Ha azonban Aguado 
ur Francziaország és Anglia’ kezességéhez (garantia) ragasz
kodik, úgy alig jutand ez élhoz a’ dolog; mert Viktoria’ trón
foglalása Palmerston lord’ politikáját nem változtatta meg. 
Aguado, mint tudva van , ezen kezességnél fogva akará a’ 
kölcsönt 55tői 5ével átvenni; hanem a’ pénzeket egy biztos
ságnak, mellynek fele részét a’ spanyol kormány, felét pedig 
a’bankirok’ neveznék ki, kellene átadni; ámde az egész do
log semmivé le sz , mihelyt don Carlos átmegy az Ebrón, ez 
pedig a’ legújabb telegrafi tudósítások szerint már alkalma
sint megtörtént.

Némelly hírek szerint azon kérdés: elmenend e Clauzel 
marschall Spanyolországba? tagadólag dönteték el. Ellenben 
a’ Paix  (hírlap) őt még julius’ lökén elutaztatja a’ tengeren 
Barcelona felé. A’ Journal du Commerce szerint a’ marschallt 
nagyszámú tisztek környezik, kik azelőtt Spanyolországban 
szolgáltak ’s most neki táborozási terveket nyújtanak be. 
A’ Bon Sens tudni akarja, hogy Madridból hivatalos tudósí
tások érkeztek Aguadótul fölveendő kölcsönről, ’s ennek se
gedelmével Clauzel’ vezérlése alatt tartandó segédsereg’ kiál
lításáról.

A’ la Francé hírlap állítja, hogy a’ franczia ministe
rek’ tanácsa Clauzel marschallnak spanyol szolgálatba 
való állásában eleinte megegyezett, hanem a’ diplomatikai 
test’ erőteljes előterjesztése’ következésében, ugyanazon 
helybenhagyását julius’ 5én visszahúzta.

Egy telegrafi parancs’következésében Bayonneból egy ágyú- 
telep pattantyússág ment Port-Vendrébe. Az hiszik, hogy 
ez a’ constantinei hadszállitványra van rendelve

A’ Moniteur Algerien junius’ 21ről következő tudósítást 
közöl: A’ főkormányzó siet az éjszaki Afrikában lévő fran
czia birtokok’ lakosainak hírül adni, hogy ő felsége a’ fran
czia király 15én a’ Bugeaud t á b o r n a g y  és Abd-el-Kader 
k ö z ö t t i  s z ö v e t s é g e t  m e g e r ő s í t e t t e .  Reméljük, 
hogy ezen szerződés’ feltételeit nem sokára köztudomásu- 
akká tehetjük. Azon pillanatban, midőn a’ szerződés’ meg
erősítése Algier felé útban volt, a’ kamaráknak jelentették 
a’ ministerek, hogy a’ szerződés „észrevételekkel“* külde
tett vissza Afrikába, azaz nem fogadtatott el.

Pária, julius’ 8án.
Az Orleansi herczeg és herczegné, úgy szinte a’ Meklen- 

burgi herczegné is számos kísérettel látogaták meg ma a’ 
követkamara’ teremét. Midőn az Orleansi herczegné Dupin 
és a’ számvevő uraktól vezettetve a’ terembe ért, megmagya- 
ráztatá magának a’ helyek’ felosztását, hol legyen az elölülő, 
hol a’ szónokok. Delaborde ur, hogy a’ herczegnének kép
zetet szerezzen a’ szónokok’ helyzetéről, a’ szónokszókbe 
(tribune) lépett. ,,Delaborde uron van a’ szó“ mond tréfásan

a’ klosterneuburgi apát úrral kötött alku szerint e’ czélra meg
szereztetett, ezen ligetnek mintegy 1800 holdja engedtetvén 
e’ czélra által a’ részvényes társaságnak, ’s ugyanazon vidék, 
mellyen sz. Brigitta’ kápolnája á l l , mellyet Leopold császár 
Torstensohn svéd hadvezér’ sátorának formájára ’s nagyságára 
építtetett. Kétséget nem szenved, hogy ezen nagynemü vál
lalat, melly a’ dunai kereskedésnek minémüségét tökéletesen 
megváltoztatandja, tudnillik a’ bécsi duna-csatornának nagy- 
obbitása ’s a’ kikötő’ ásása , minélelőbb munkába fog vétetni. 
— A’ Ferdinand császár éjszaki vasút melletti munkák is, 
inellyeknek részletes leírása legközelebbi levelem’ tárgya 
leend, rendkívüli sebességgel halad előre, ’s már most na
ponként hat ezer ember dolgozik rajta. — A’ napokban már 
egy ezen vasútra alkotott gőzkocsi jegyzékek mellett a’ bá- 
mulóknak mutattatott, a’ miről szinte inás alkalommal, va
lamint azon kocsiról i s , mellyen Ő Felségök a’ vasúton 
legelői menendnek, ’s melly Brandmayer’ kocsiműhelyének 
díszére válik. — Ő császári Magassága, Rajner Főlxerczeg, 
ki nehány napig jószágain mulatott, csak e’ napokban tért 
vissza Majlandba Klagenfurton keresztül. •— 31a pedig Ő cs.
k. Fensége, F e r e n c z  K á r o l y  FőherczegFenséges Nejé
vel Schönbrunnt clhagyá Ischelbe utazandó. — F. h. 13án 
az uralkodó Liechtenstein herczegné szerencsésen egy leány
kát szült, kinek a’ szent keresztelésben Maria név adatott. — 
A’ montenegrói püspök sz. Pétervárról ide érkezett és Zágráb 
felé hazájának veszi útját. — Az olasz operának kedvelöji 
sajnálják a’ hesperiai énekesek’ elmenetét, de a’ szivreható 
hang’ baráti gyönyörködtetnek a’ német fülmülén, Luzer kis
asszonyon, kinek gyönyörű szava ’s remek előadás - módja 
minden képzeletet felülmúl, ’s neki a’ német énekesnék közt 
az első helyet biztosítja. Ki nem siketnéma, lehetetlen, hogy 
gyönyörködés nélkül hallaná, ’s ha szemei jó k ,  láthat is



Dupin ur, és Delaborde szerencsés magafeltalálással ’s valódi 
franczia udvarisággal monda nehány igét a’ herczegné mos
tani meglátogatása ’s azon buzgósága felől, mellyel az Or- 
leansi herczegné minden alapítványokat megismerni s az em
lék-jeleket megtekinteni vágyódik, hogy, ha lehetséges, még 
jobb francziává váljék. Nehány jelenlévő követ e rövid előa
dást megtapsold ’s az Orleansi herczeg mondá: ,,TIa most 
gyorsírók volnának itt, azt jegyezhetnék lel, hogy a szónok 
elhagyván a’ szónokszéket több társai üdvözlését megnyerte.“ 

ü  királyi fenségök 4*/2 órakor Neuillebe kocsiztak vissza. 
A’ kényszerítő munkákra Ítéltettek, kik eddig úgynevezett 

lánczon vitettek fogházaikba (Bagnos), most épen minta’ szám
űzéssel (deportatio) bűntetteitek, zárt ’s minden egyes fo
golyra külön választott rekeszekre elosztott kocsikban vitet
nek büntetéshelyeikre.

ÜT é ni c t  a I f  ö 1 d .
Ilaaga, július’ 4.

Mihail/ nagyherczeg Oroszországból az orániai herczeggel, 
fenséges sógorával, tegnap Breda erősség’ főparancsnokánál, 
Chassé tábornagynál szállott me g , ki fenséges vendégeinek 
friistököt készíttetett. Mind a’ két herczeg meglátogatta a’ 
katonai academiát, hol minden intézeteket szoros szemügyre 
vettek.

S p an yo lország .
Madridban június’ 27kén költ legújabb tudósításoknál fogva 

ngy látszik, hogy ott még is gyanítják már azon veszélyt, 
melly a’ fővárost dón Cárion’ előhaladása által fenyegeti. 
Egy Madridban a’ nevezett napon költ levél ezeket jelenti: 
, ,Tegnap este Ferrer »írnak, a’ cortes’ volt elnökének, ki egyike 
a’ ministeri többség’ legnagyobb befolyású férfiúinak, teremé
ben , számos követ gyűlt össze. E ’ gyülekezetben az előha
ladó kisebb párt’ követei valának je le n , hol hoszas tanács
kozás után az határoztatott, javasoltassék a’ ministeriumnak 
mint siirgetős és eldöntő rendszabály, hogy késedelem nélkül
20,000 nemzeti őrt készíttessen föl, kik a’ tartományokat 
katonai módra szállanák meg. Továbbá mindazon főnökök
nek, kik készek volnának egyes századokat a’ carlosiak’ le
győzésére vezérleni, kalózlevelek adassanak. Ma már nem 
arról beszélnek, hogy Mendizabal, hanem hogy Pizarro ur 
lépend ki a’ ministeriumból. De ki fogja helyét betölteni? 
A’ cortes mai ülésében a’ tized’ eltörlése iránti törvényjavas
latnak első czikkelyét 109 szóval 32 ellen elfogadta ’stb.“

Egy másik, ugyanazon helyen ’s napon költ levélben ezt 
Írják: Mendizabal megesküdött, hogy Spanyolországot a’ 
legiszonyúbb Ínségben hagyandja; nincs tartomány, melly 
az 1838iki költségvetéshez tartozandó adóját már előre le 
nem tette volna; azon tömérdek kölcsönből, mellyet Mendi
zabal vett föl, ’s több mint 700 millió értékű nemzeti jószá
gokból, mellyek már eladatvák, épen úgy nem maradt semmi, 
mint a’ milliardokra menő kolostori kincsekből ’s a’ templom
beli ezüstből, melly, mint maga Mendizabal a’ cortesnek 
előadó, 30 millió reált jövedelmez. Nekünk nincsenek egyéb 
adataink ezen érték’ megbecsülésére, mint azon jegyzékek, 
mellyeket Spanyolországnak e’tekintetben legszegényebb négy 
tartománya hivatalosan küldött be azon templombeli ezüst
rő l ,  melly az isteni szolgálatra elkerülhetleniil szükséges 
edények’ levonása után beszállítatott; u. m. Burgos tarto
mányból 5,900 font, Valencia tartományból 4,92 5 font, Lo- 
qrosio tartományból 4,22 5 font és Soria tartományból 5,32 5 
font, összesen 20,375 font ezüst, melly fontját 80 frankra 
számítva 1,630,000 frankot tesz. Spanyolországnak 44 tar
tománya van ; a’ fennevezettek templombeli ezüstre nézve ’a 
legszegényebbek közé tartoznak! ebből lá tha tn i , milly tö
mérdek pénzt fog még kapni Mendizabal; ’s még sem fizet
tetik senki. Innen van az általános elégiiletlenség a’ tarto
mányokban.“

Bayonne, julius’ 4kén , 9 órakor reggel. Saragossából Ír
j á k ,  hogy don Carlos 28kán Móránál és Flixnél az Ebrón 
általkelt. Holnap vagy jóváhagyatik ezen értesítés , vagy 
megczáfoltatik.

Páris, julius’ 4kén. Don Carlos szerencsés volt jú
nius’ 28kán Móra és Flier között Tortosa fölött 
az Ebrón  át mehetni .  Ezen történet, mellyről épen 
most vevék biztos tudósítást, újabb bizonysága a' királyné’ 
tábornagyai’ ügyetlenségének. Meer bárónak képzelhető leg
kedvezőbb állása volt. Ellenségénél sokkal nagyobb haddal, 
tőle csak egy napi járásnyira , a’ követelő’ csapatját az Ebro 
és Segre köztti Deltába szoríthatta ’s itt csatára késztet
hette volna, melly, ha szerencsésen üt k i ,  a’ carlositák’ 
végveszélyét okozható , midőn ellenkező esetben a’ christi- 
nóknak Tarragona erőssége ’s a’ tengerpart támaszéi szol
gálható. E ’ helyett dón Carlosnak megengedték, hogy a’ 
Montannas de Prades és Sierra deldunán  keresztül az Ebró
nak azon pontját érje el, mellyen legkönnyebben fedezhette 
az átmeneteit. Most a’ praetendens előtt ismét egy tág me
ző nyílott nem csekély munkálatokra. Először Cabrerával 
egyesül, és hihetőleg Alcannizon áttörvén, Montes Idube’ 
hegyláneza felé sietend, melly Arragoniát Ujcastiliától vá
lasztja el. Hogyha tán Teruel’ vidékére telepedik, úgy a’ 
hegyes tartományban igen jó állásba verheti magát, ü  a’ 
Valencia ’s Arragonia köztti nagy útnak u ra ,  egyszers
mind délre Valenciát ’s nyugotra Madridat fenyegeti; itt 
csatázásra szintugy, mint seregeinek fentartására a’ még 
ki nem merített Arragonia kínálkozik, ’s balra a’ magas tar
tomány Újcastiliában , hol akármelly hadszállitás rémülésbe 
hozhatja Madridot. Innen a’ felkelt sereget könnyen rendez
heti e l,  elég ereje lévén Madridba költözhetni, vagy a’ he
gyeken keresztül a’ tengerpart’ hoszában Valenciának for
dulni. — Minden esetre a’ polgári háború most a’ félszige
ten van, ’s minden tekintetnél fogva eldöntő álláspontjánál, 
és most utolsó idejök a’ christinóknak, egyesített erő
vel föllépni.

A’ Messager, mellynek tudósításai a’ dolgok’ folyamatá
ról Spanyolországban a’ történetek által megigazoltattak, 
legújabb lapjában (jul. 5.) ezeket beszéli: „Azon tudósítá
sok,  mellyeket nehány hónap óta Spanyolországról közlöt- 
tünk , gyakran megtámadtattak, ’s mégi s  ezek összesen ’s 
különösen tettleg megerősíttettek. Mi állandólag állíttottuk 
a’ Moniteur és magok a’ törvényszcrcs napi lapok ellen , hogy 
dón Carlos Navarrából kiköltöztével semmikép sem szándé
kozott az Ebrón azonnal átkelni; mi azt mondtuk, hogy a’ 
praetendens Cataloniának veszi útját. Don Carlos valóban 
ezen utat választó és sátorait a’ herczegség’ középpontján 
iité fel. Cataloniában találandja sírját, ezt hírlelé a’ Moni
teur ’s mindazon hírlapok, mellyek Perpignan, P a u , Tou
louse, Bayonne és Bordeauxban jelennek meg;  ’s haszinte, 
így vélekednek továbbá , ott ótalmat és segítséget talál is, 
e’ hegyes vidékét a’ tartománynak még sem hagyja el. — Mi 
részünkről igy nyilatkozónk: dón Carlos Cataloniában nem 
fog sokáig mulatni, ’s csak addig maradand ot t ,  mig szük
séges lesz insurrectióját szélesíteni ’s elrendezni; valósít
ván ezen politikai munkálatot, az Ebrón álta lkel, ’s Va
lencia és Madrid felé veszi útját. A’ történt dolgok újólag 
igazolták előnézetinket. Míg Osorio brigádos Puycerda felé 
határunk’ szélén vonó magát vissza, és Meer báró Barcelona’ 
falai alatt álláspontot fogo tt , a’ praetendensnek a’ megkí
vánt időt és szabadságot adók a’ tartomány’ belmegyéit fel
lázítani ’s elrendezni; melly munkálat hihetőleg be is vé
geztetett , mert a’ tegnapi Moniteur je len t i , hogy dón Car
los az Ebro felé ereszkedik l e , hol őt a’ Cabrera’ parancs
noksága alatti egyesült csapatok fogadandják. Egy , az ér- 
telmességhez illő sajátságnak, melly a’ királyné’ elvénült 
vezérei’ minden hadi gyakorlatát bélyegzi, következésében, 
Meer báró értesítetvén don Carlos’ mozdulásai fe lő l, a’ he
lyett ,  hogy sietve útját állaná ’s őt az átmeneteiben aka
dályozná, az ellenkező részen Llobregat felé megyen, ’s 
nem is gondolkodik másról, mint hogy a’ praetendenstől el
hagyott állásokat foglalja el; ’s nem volna lehetetlen, hogy 
a’ christinói generál bizonyos távolságban tartaná magát 
dón Carlostól, ’s őt Valencia ’s Madridba követné. Valóban 
figyelemre méltó, hogy Irribarent és a’ külföldi seregek’

fővezérét kivévén , egy spanyol vezér sem támadta meg a’ 
carlositákat homlokegyenest; mindnyájan elkerülök a’ vi
adalt , utjokat soha sem zárók e l , ’s minden tudományuk 
’s bátorságuk az oldaltámadásokra ’s az utósereg’ bátorta
lan üzéseire szorítatott. Gyakran mondók: hogy ez ok a’ 
sereg’ tisztikarában fekszik ; a’ katonák mindkét részről egy
formán vitézek; de a’ praetendens’ seregei zendiilési szer
kezetűek, ’s a’ rang, a’ dicsőség a’ legbátrabbak ’s legér
demesebbek’ tulajdona, a’ királyné’ hadai pedig épen úgy 
rendeztetnek ’s vezéreltetnek, mint Ferdinand’ idejében; 
tisztjeik többnyire gazdagok ’s jó házakból valók, kik nem 
gyalogolhatnak , nem verekednek ’s nincs egyébre gondjok, 
nincs más óhajtásuk, mint hogy a’ bureaukratia’ és 
udvar’ kegyelmében maradhassanak ’s játékot és más gyö
nyörűségeket hajházzanak. A’ tegnapi Journal des Debats 
egy napi parancsot közöl (Oraaból), melly hivatalosan föl
fedezi azon fogyatkozásokat, mellyeket a’ christinók’ ezre
déi szenvednek. Ezen különös oklevél’ olvasása mindenkit 
felvilágosíthat Krisztina’ seregeinek elkerülhetlen ’s állandó 
alábbvalósága felől.

A’ Moniteur julius’ Gról következő telegrafi hivatalos tu
dósításokat közöl:

Bayonne, július’ 5. este.
,,A’ carlositák’ átmenetele a/. Ebrón junius’ 28. 

és 29én a1 bayoimei levelezők által megerősítetik.“
Más párisi hírlapok e’ hivatalos irathoz még ezt mellékelik:

„A1 Burgos tartományban fekvő hegyvidékre ( En- 
cartaciones)  is n y o 1 c z carlosi zászlóalj érkezett 
junius’ 27kén.“

A’ Graa és Guisona melletti ütközetről (jun. 12.) hivata
los tudósítás jelent meg Meer bárótól. Szerinte az ellenség
nek éhség miatt kelle megütköznie. A’ christinók’ vesztesége 
92 ha lo ttra , ’s 527 sebesítettre tétetik, a’ carlosiaké pedig 
2000 embernél többre becsültetik. Egyedül Solsonában 1000- 
nél több fekszik megsebesítve közülök. Sanz tábornagy is, 
ki asturiai beütéséről isméretes, a’ holtak között van. A’ 
másik rész Dodgin Dániel öreg brigádost ’s az oportoi grá
nátosok’ ezredesét kesergi.

Madrid, junius’ 26.
Tegnap a’ rendes katonaság és nemzetőrség az 

alkotmányra esküvének. A ’ Neptun-kutiiál régi kas
tély építetett, mellynek hat oldalai hegyi ágyukkal 
rakvák. Ezen erősség’ közepeit egy kis négyszegű 
torony emelkedék, mellyen a’ négyes szövetség’ 
zászlói lobogtatlak. A’ főkapitány, ki főtisztikará
val a’ kastélyban volt, előszólította a’ tiszteket 
zászlójokkal, felolvasta az alkotmányt, ’s maga 
tévé le reá a’ hitet, a’ miben a’ tisztek követték. 
Erre az egész vonal egyszerre lövéssel tisztelke- 
dék, ’s a’ 10, 12 ezernyi sereg legszebb tartással vo
nult a’vár felé ’s itt a’ királyné’ erkélye alattmentel. 
A’ népnek sokasága, egy hirtelen beállott zápor’ 
daczára is a’ prado' sétatérét elfoglalta.

A’ junius’ 20kai cortesiilésben furcsa történt. Midőn a’ 
követek közül igen sokan mutatónak elő leveleket, mellyekben 
a’ carlosiak’ vesztesége Guisoánál felettébb nagyítatik, a’ 
karzaton egy férfi álla fel ’s ezt kiáltó: „Akarjátok e urak, 
hogy egy levelet mutassak, melly zsebemben van ’s melly sze
rint Meer bárónak egy csepp kedve sincs dón Carlosszal újra 
összekapni?“ A’ férfi tüstént fogságba téteték ; de a’ közön
ség kiáltó: „Igaz, a’ mit mond 1“  — ’s az elölülőnek halga- 
tást kelle parsnesolni.

Madrid, junius’ 25.
Meer báró’ győzödelme Guisonánál itt új bizodalmát ger- 

jeszte. ’s nem félnek többé, hogy az Ebrón átinenendenek a’ 
carlosiak. A’ cortes’ többsége azóta zsarnokivá lö n , ’s az 
oppositiónak halgatni kell. — A’ személyes szabadság olly 
rósz állapotban vagyon , hogy egy tisztes polgár és nemzeti 
ő r , Llanos u r , mivel élete veszélyben forog, kénytelen a’ 
várost elhagyni. De ezért a’ cortesben indítvány téteték

eleget. Schober ur is minden tekintetben nyert utolsó fellépte 
ó ta , ’s a’ granadai éjjelezésben (Nachtlager von Granada) 
méltó tapsot nyer. Operánk’ többi tagjairó l, Wildet kivéve, 
kinek remekségén híjában rágni látszatik a’ mindent rontó 
időnek foga , nem sok dicséretet mondhatni. Mink asszony’ 
hangja szép, de egy igen engedékeny publicum’ mértéktelen 
tömjénezése, szigorú kritikának ’s rendszeres oktatásnak híja 
azon időpontot mulasztatta el vele, mellyben magát remek 
énekesnének képezhette volna. Most ez már elmúlt, ’s min
den szorgalom, melly benne észrevehető , az elmulasztottat 
helyre nem hozandja ’s őt a’ középszerűség’ köréből ki nem 
emelendi. «— Hogy chorusunk ’s orchesterünk remek ’s pár
já t  keresi Európában, elismert dolog ’s azért felesleges volna 
róla szólni. — E’ napokban a’ hires Eisler tesvérek , Ter- 
psychore’ első papnéji, európai borostyánokkal terhelve, ha- 
zájokba visszatértek és fellépendnek. A’ várakozás rendkívül 
feszes ; de tudom , meg is felelnek neki. H**n.

Alsó Vereczken, Beregh vármegyében, egy meszticz anya- 
birka ö t  bárányt ellett, mellyek közt négy alig élt egy fer
tály óráig, az ötödik holtan jött világra. — Szinte Beregh 
vármegyében, Nagy Lueskán, jul. 5én n é g y s z e r  e g y m á s  
u t á n  ütött be a’ mennykő az emeletes uradalmi tisztházba, 
mind a’kéményt megrongálván, mind pedig a’ fedélnek részét 
szétszaggatván; szerencsére azonban nem gyújtott. A’ szo
bában két asszony nagyon, de nem halálosan, megsértetett 
és sok ablak betöretett.

B e r c s é n y i  J á n o s .
F. e. junius’ 30diki éjszaka öregségi gyengülésből meghalt 

Munkácson, több mint 80 éves korában, néhai Bercsényi Já

nos cs. k. tanácsos ur’ egy több tekintetben nevezetes férfiú. 
Tudománya ’s ritka munkássága volt amaz eszköz, mellyel 
nem csak magának és családjának bőséges élelmet szerzett, 
hanem az egész környéknek is hasznot ’s kenyérkeresetet esz
közölvén , szinte az egész vidéknek hasznára volt. Született 
Szepes vgyében ’s a’ megkivántató tudományos előkészületek 
után 1782 évben t. Zemplén vármegye’ főorvosának választa
to tt ,  melly hivatalt 1803ig a’ legdicséretesb ’s kitiinőbb 
módon viselt. Időközben királyi adománykép nyerte Bereg 
vármegyében kebelezett D er csent, ’s ennek következésében 
változtatta családi nevét Dercsényire. 1790ben lett figyelme- 
tessé a’ Beregh vármegyében gazdagon találtatott timsóra, ’s 
a’ mit más kevésbbé tanultak azelőtt hasztalanúl próbálónak, 
ő az által szerencsés le t t ,  t. i. egy nyereséggel teljes timsó- 
készitmény által. — Főméit. Schönborn gróffal, Munkács és 
Sz. Miklós uradalmak’ birtokosával 1796ban társaságba áll- 
ván, isméretei ’s szorgalma ezen vállalatot sok éven keresz
tül igen megjutalmazóvá tették mind a’ grófra, mind magára, 
mind végre kenyérkeresővé is számos fuvarosokra ’s napszá
mosokra nézve.— Sokoldalú isméretei’ tekintetéből 1803ban 
a’ munkácsi javak’ igazgatóságánál technologikus’s mincralo- 
gikus assessornak, tulajdonképen az ottani urasági vashámo
roknál és timsófőzésnél, neveztetett; 1809ben pedig uradalmi 
praefectusnak , melly fontos és terhes hivatalt 1812ig viselt. 
Ennek letétele után mint magát jól bíró közönségesen tisztelt 
magányos ember élt Munkácson , később az udvartól cs. kir. 
tanácsos czimmel tiszteltetvén meg. — Négy férfi ’s egy leány 
gyermekének legjobb nevelést adott. Közülök F e r e n c z ,  
miután , a’ timsó-müvészet’ igazgatóságánál szolgált volna, 
m egholt , — Pál és Károly előbb a’ katonai életnek szentel
ték magokat, ’s most a’ közhivataloktól elvonulva mint ma
gányos emberek élnek; — János előbb a’ koronajavak’ igaz

gatóságánál ügyvéd, majd a’ cs. k. u. kamaránál titoknok, 
később ugyan a’ cs. k. u. számvevő-hivatalnál első titoknok, 
a’ cs. k. udvartól Sz. Pétervárba küldetéssel tiszteltetett meg, 
most pedig mint kamara-tanácsnok ’s temesi igazgató érde
mesíti magát. A’ megboldogultat leánya, gróf Dessewffyné, 
életben lévő férfi testvéreivel gyászolják. Béke ezen munkás 
férfi’ hamvainak! Cs.

ItLönyvis m e r t e t é s .
..Le-írása az egész ismért Föld-Kerekségének. — A ’ leghi

telesebb Le-irásokból ki szedte és honni Nyelőre fordította l to
il ősi Bende László. Pozsonyban Landes József tulajdona. 
1837.“ (Nagy nyolezadrét, 220 lap; szép velin papiroson, 
Schmid Antal’ csinos nyomtatása. Ara 54 ezüst kr.) — Nem 
tudjuk, mi végre készült légyen e’ könyv; mert a’ tanultabb ol
vasóknak igen h ig , az ifjúságnak pedig nem elég rendszeres 
munka; de a’ tanuló ifjúságnak a’ felettéb hibás Írásmód sem 
tanácsolja olvasását. A’ helyesírás kivált olly helytelen ben
ne , hogy azon tervet, melly szerint a’ nagy és kis betűk, 
az elválasztó jelek ’s a’ t. használtatnak, nehezen fogná meg
magyarázhatni a’ fordító ur. Némelly szavak, mint például 
„ F ö ld - L e - Í r á s i ,  Ok Levelek, Halas T ó ,  Forgó - szeles
felhő - szakadások“ csakugyan igen chinaiak. A’ ki ön gondo- 
latjait közre bocsátja, annak — kivált ha azok jók — kön
nyeben elnézetnek Írásmódja’ hibái; de a’ ki más nyelvből 
fordít, attól csakugyan megkívánhatni, hogy tisztán Írjon. — 
A’ derék kiadónak, ki e’ könyvet igen szépen ellátta ’s költ
ségeit tekintve olcson árulja, nagyobb nyereséget kívánunk, 
mint a’ miilyent a’ magyar literatura tett vele.



az iránt, hogy a’ névjegyzékekből töröltessék ki. A minis- 
térség mindezt békével történni engedi, mivel a mérséklőit 
rész1 lealáztatását óhajtja. — A' tizedek1 eltörlését tárgyazó 
törvény (melly miatt évenként 70 millió reált veszt a status) 
elfogadtatott.— Tegnap esküdtek meg valamennyi templom
ban az üj alkotmányra; az őrsereg pedig és a nemzeti ői- 
ség ma fog a1 Pradón megesküdni a királyné jelenlétében, 
e1 végre a1 Neptun-kütnál karzat emeltetett.

Június1 27én költ madridi levelek szerint a1 seregnél nagy 
élégületlenség uralkodik, mivel annak egy része a1 zsold1 
hiánya miatt igen'nagy szükséget szenved. Több századosok 
kénytelenek gyermekeik1 félfogadása végett magokat a1 kór
házakban jelenteni Espartero' táborában az élelem1 rósz ki
szolgáltatása miatt kedvetlenség uralkodik. Ezen körülményt 
annak tulajdonítják, hogy a1 kormány Esparteróhoz- küldött 
parancsával seregeit az alkotmányra teendő eskütől vissza
tartóztatja. Barcelonában is roszkedvűség uralkodik, és a1 
lakosokra vetett 3 millió reálból álló hadi adó miatt a1 sejdí- 
tett megbékélésnek minden jelensége elenyészett.

Bayonnei levelek jelentik, hogy valamint a1 krisztinaiak, 
úgy szintén a1 carlosiak is élelem’ szűkében vágynak. Mind 
a1 két sereg vigyáz egymásra,’s bár az ütközet elkerülhetetlen, 
még is mindkét rész azt,  mig csak lehet, halogatja.

Egy franczia tudós a1 kormány1 megbízásából Spanyolor
szágba utazand , hogy becses kéziratokat ’s ritka kiadásokat, 
kiváltképen az arabok1 uralkodási korszakából valókat, vásá
roljon, mi most a1 kolostorok1 bezáratásánál ’s könyvtáraik 
szétszórásánál fogva igen könnyű leend.

Paris, julius’ 6-
A1 carlositáknak hivatalosan megbizonyosodott állalkelése 

az Ebrón Krisztina1 ügyére nézve nagy aggodalmat szül. 
Az Ebrón túl dón Carlos nem talál hadsereget, melly Ma
drid felé irányzott útjában feltartóztathatná. Azt állítják 
ugyan, hogy a1 főváros1 és környéke1 lakosai a1 legnyakasabb 
elleni-állásra tökélték cl magokat, hanem erre, a1 hadi se 
regnek elerkölcsteleniilése ’s a1 kormány1 inunkátlansága mi
att azon pillanatban, midőn létele koczkáztatik, keveset szá
molhatni. Ezen körülmények között könnyen megeshetik, 
hogy C.lauz-el marschall későn jövend. Egyébiránt már kísé
rői is megneveztetnek; Guilleminot tábornagy mint a1 főtisz
tikar1 parancsnoka ’s más 3 franczia tábornagy mint osz
tályvezérek. A1 compiegnei táborozásra rendelt sereg augustus1 
vége felé indul oda. A1 kamara1 szétosztása, úgy látszik, 
a1 jövő hónapra okvetlenül el van határozva. Oranból hallat
szik, hogy Buyeaud tábornagy 300 lovassal a1 franczia bir
toknak legújabb szerződés által Maktánál megállapított ha
tárát meg akarván szemlélni, Abdel Kádertől azon nyilatko
zással utasítatott vissza, hogy a1 szövetség1 megerősítése 
előtt a1 francziákat e1 tartományba lépni nem engedi.

P o r i  ug a 1 i a.
Lissabonból június1 17kéről érkezett ’s franczia hírlapok

ban megjelent tudósítások szerint, Ferdinand bérez eg egy 
camarilha—zendülést okozott azzal, hogy a1 főudvarmester- 
net ,  Ficalho herczegnét, ennek leányát és testvérét, Farra- 
dió grófot, a1 királyné1 udvarától eltávolította. A1 Ficalho 
család azon hirt iparkodik terjeszteni, hogy önként hagyta 
el az udvart. — Három százig való carlosiaknak , kik már több 
mint három év óta tartatnak Lissabonban , azon kérelemleve
lére, hogy olly föltétel alatt, ha az országot elhagyják, 
szadabon bocsátassanak, a1 cortes azt nyilatkoztatá, mikép 
nincs ugyan általánosan felhatalmazva, hogy őket őrizet 
alatt tartsa, de ez még is felette kívánatos, azon erkölcsi 
bizonyosság miatt, hogy különben csakhamar dón Carlos- 
hoz fognának szegődni.

Lissabon! levelek szerint a1 ministerség1 helyzete még is 
ingatag. Ferdinand herczeg saját hatalmából az első palo
tadámát, Ficalho herczegnét, leányával ’s testvérével, a1 
királyné kamarásával együtt elbocsátá. Minthogy a1 herczeg- 
nének nagy befolyása volt a1 királynénál, ezen eset fontos 
következéseket vonhat maga után. Némcllyek szerint a1 Fi- 
calhók azért estek ki a1 kegyelemből, mivel azt nyilatkoztaták, 
hogy a1 herczeggel nincsenek megelégedve. Ők a1 mozgalmi 
párthoz tartoztak. — Algarbiából jelentik, hogy Remec/iildo 
az ellene küldött katonaságot megverte.

Lissabonból június1 2 5 1s 28ról új hírek érkeztek, mellyek 
azt jelentik ugyan, hogy minden csendességben van, azonban 
kevés reményt nyújtanak a1 felől, hogy a1 status-hitelnek 
helyreállítására nézve az új pénziigy-ministertől támasztott 
várakozások valósuljanak. Úgy mondják, h o g y  a’ pénzbeli 
szükség miatt a1 királyné, férje , Maria Izabella infansné ’s 
a1 braganzai herczegné eltökélték magokat jövedelmeik’ egy 
része’ feláldozására. — Az 500 contoni kölcsönre nézve még 
nem jöttek rendbe, bár annak már 20án meg kellett volna 
történnie. Úgy látszik, hogy Algarbiában Remechido' láza
dása újólag nagyon halad előre ’s a1 királyi sereg is némi 
sérelmet szenvedett. A1 Táj óban egy erős brit hajócsapat 
tanyázott.

\ T é m e to r s  z á
Dresda, július’ 8.

A1 porosz király ő felsége itt tegnap majd minden kése
delem nélkül keresztül utazott, Teplicz-be menendő. Délután 
töménytelen népség tódult USigauba, hogy az új gőzhajó1 
próbamenetelét, melly igen jól ütött k i ,  megláthassa. A 
városba teendő első útja nagy ünnepéllyel megy véghez. — 
A1 nagy serfőző-ház1 építésénél egy állás tegnapelőtt ledől
vén 5 munkást oda nyomott, kik közül 2 mégi s  holt. Itt 
is egy vizgyógyintézet alapítatott, még pedig a1 siemensi ar- 
téziai forrásnál, mellyet minden reggel számos vendég po
harakkal látogat meg.

München, július1 7kén. A1 k. tábornagysegéd Pappenheim 
gróf, ő felsége1 a1 király1 meghagyásából Salzburgba uta
zott ,  ott Ő Felségüket, az austriai Császárt és Császárnét, 
a1 bajor határokhoz közel fekvő városban elérkeztöknél üd
vözlendő. Ezután ő mag. Metternich hg. váratik ide. Az aus
triai cs. követ Colleredo gróf a1 tőle kibérelt hotelt a1 Ka- 
rolina-piaczon , mellybe ő eddig még nem költözék , igen 
szépen készítteti föl. Metternich hg. ittlétében ott lakan
dó e , bizonytalan.

II a n n o  v e r  a. A1 király az utolsó napokban a1 törvény- 
hatóságokat fogadta el. — Berlinből tudósítás érkezett, hogy 
a1 királyné’s a1 koronaörökös j úlius1 1 5kén Hannoverába meg- 
érkezendők valónak. A’ braunschweigi herczeg 6kán érkezők 
oda. A1 király1 trónfoglalását, mint mondják, a1 berlini, 
drezdai és sz. pétervári udvaroknak Halkett altábornagy, a1 
bécsi, müncheni és stuttgarti udvaroknak pedig gróf tfóhulen- 
bury titkos tanácsnok fogja tutitokra adni. Az ország’ örö
kös marschallja gróf Münster a’ cambridgei herczegnek a1 
rendek’ felírására adott válaszát hírlapok által teszi nyilvá
nossá. A1 főhadvezéri méltóságot, mellyet eddig a’ cambrid
gei herczeg viselt, némelly hírek szerint, Alten hadminister 
és altábornagy nyeré el. Azon szokás, miszerint eddig min
den főtiszt előtt az őrség kilépett, elmarad, ’s ezen megtisz
teltetés csak a’ kir. családot’s a1 fővezért illetendi. A1 Guelph- 
rend1 keresztjének hordozására nézve is tétettek némi változ
tatások.

Hannovera, június’ 6. Berlinből rendkívüli alkalommal 
azon hir érkezett tegnap délután, hogy ő felsége a’ királyné ’s 
ő k. f. a1 koronaörökös a1 legközelebbi szerdán ide ő felségéhez 
a’ hannoverai királyhoz szándékozik.

I l e l v e c z i a .
Julius’ 3án szokott ünnepéllyel nyittatott meg a’ szövet

ségesek’ ez évi országgyűlése (Tagsatzung) , miután a’ fri
gyes cantonok’ követei az isteni tiszteleten az illető egyhá
zakban megjelentek. Az első ülés Arii Rhyn elnök’ beszédé
vel kezdődött, azután a’ hitletételt és a’ megbizottság’ vizsgá
ját vették elő, melly alkalommal a1 ylarwsi catholikus ta 
nácsnak ezen rend1 második követje’ választása és az utasítá
sokról! egyoldalú tanácskozás végett ellenmondása olvasta
tott fel. Iloszas vitatás után a’ megbizottság közönségesen 
elismértetett, mivel, mint Basel város megjegyzette, azon 
feltétel magától értetődik, hogy a’ glári alkotmány’ garan- 
tiája’ vitatásba vevése’ alkalmával a’ catholikus tanács’ óvása 
szóba fog jönni. Azután doctor Gonzenbach ismét két évre 
(1838, 1839) a’ szövetséges status’ Írnokává 20 szavazat
tal választatott vs a’ szövetség1 levéltáráról a1 tudósítás kihal- 
g a 11 a t v á n1 elfő g adtatott.

O laszország.
Nápoly, junius’ 27*

Károly, a1 capuai herczeg, nemesi rangba emelt nőjével 
minél elébb ide váratik. —

A1 Vesuv 24ki éjszaka 2 5dikére erős lángokat hányt, 
mindazáltal a’ légnek 7 foki hiivesedése sem volt eddig be
folyással a1 nyavalya1 kisebbedésére; naponként még most 
is közel 400an halnak. 'Főbbek között azon számos előkelő 
vendégeket i s ,  kik a’ sardiniai követnél nem régiben tartott 
tánczmulatságban jelen voltak, az azutáni két napban meg
lepte és azoknak nagyobb része elhalt. A’ mint számítják, 
április1 15től fogva 10,000 ember halt meg. Minden közön
séges mulató- ’s számos színhelyek zárvák; épen olly üre
sek későbbi időben a’ kereskedők1 és szatócsok1 számos alku
házai és egyesületi helyek is. Kiki a1 legszükségesebbről gon
dolkozik ’s jobb időre halasztja más dolgait. A1 nyavalya 
olly erős bélyegül, hogy 24 óra alatt közönségesen vagy élet 
vagy halál következik. Az ellene használt főszer a1 czilroin- 
haj ’s ipekakuanhával együtt főzött székfű1 (Camillen) leszűrt 
leve. Mindazáltal a1 nyavalya különfélekép változik , minél
fogva ezen szert nem mindig használhatni.

P a l c r i n ó b u l  junius’ 29kén költ hírek je len tik , hogy 
ezen hónap’ 7től 21éig az epemirigyben 43 megbetegedett 
közül 23 halt meg. N á p o l y b u l  július1 lről szóló tudósí
tás szerint az epemirigynél következő helyzete volt a1 fővá
rosban: junius1 27kén megbetegedett 636 — megholt 383- 
28án megbetegedett 616 — megholt 403; 29én megbetege
dett 616 —- megholt 425; 30án megbetegedett 621 X- meg
holt 416. Összesen f. é. április1 13tól 11,120 betegedett és 
6723 holt meg.

G ö r ö g o r s z á g .
Egy, Athénéből junius1 llkén  költ levélben következő hely 

fordul e l ő P o l i t i k a i  világunkban meglehetős mozgás van. 
Az angol hírlapoknak minister-elnökünk iránti véleményei az 
oppositiónak óhajtott anyagot szolgáltatnak ellene; de úgy 
látszik, Rudliart ur mindezt nagy nyugalommal és csendesség
gel viszonozza, sok más részről méltányoltatván. Csakugyan 
még egy ideig szükséges az idegenek1 részvétele a’ kormá
nyon, leginkább azért, mivel még más állapot nem hozatott 
létre; ’s a’ mostani minister-elnök , mit ellenségei is elismér- 
nek, főleg azon dolgozik, hogy a1 kormány lassanként kizá
rólag a1 görögök’ kezére jusson. Ő erre nézve a’ ministerek 
’s többi görögök iránt egészen elfogulatlanul nyilatkozik és 
küldetését egyedül arra irányzottnak állítja, hogy ezen czél 
elérettessék, ’s hogy az egészen ideigleni, ’s vége leend, mi
helyt ama’ czél eléretik. Nem csekélység ugyan, az igazgatási 
személyzetet megtisztítani, a’ királyt, nem tekintvén a’ po
litikai színeket, ügyes férfiúkkal körülvenni, az igazgatásba, 
melly olly esztelenül összebonyolítatott, rendet és egysze
rűséget, a’ bevételekbe ’s kiadásokba pedig sűlyegyent be
hozni; de mint előttem feltűnnek a’ görögök, ama’ képesség
gel, alkalmazhatósággal és serénységgel a’ felfogásban, a’job- 
baknak közűlök ezen bizhatóságával: e’ fáradhatlan elnök1 
egyenességével ’s foglalatossági ösmeretével alkalmasint már 
nehány év múlva rendben leend a’ dolog. Már a’ ministerek 
is mindnyájan egyetértőleg és szorgalmatosán dolgoznak 
együtt. — Kisded hadseregünk’ taktikai képzésével folyvást 
zavarban vagyunk; a’ Bajorországban fogadott katonák’ sze- 
gődésideje vége felé j á r ,  ’s új hadfogadás itt lehetetlen; 
azonban már több katoha jelenté magát két évből álló új 
szegődés végett, és mivel erre a’ németek’s görögök különb
ség nélkül szólítatnak f e l , ezen felszólítás elveszti azon ki- 
záróságát és ama1 tekintetét, mintha csak az idegenek1 meg
tartására czélozna. Ez elkeriilhetlen szükség, mellynek en
gedni kell mindaddig, mig seregegészítési törvény nem ho- 
zatik. Mondják, hogy minél előbb fog illy törvény a’ sta
tustanács elébe terjesztetni, de csak ideigleni ’s azon elven 
alapuló , hogy a1 községeknek a1 reájok esendő katonaság1 
bizonyos rendszabály szerinti kiállítása kötelességül tétetik.

T ö r ö k o r s z á g1.
Konstantinápoly, junius’ 28.

Az utolsó posta óta több változások történtek az 
országos hivataloknál, mellyek a’ közönség’ ügyei
mét nem kis mértékben vonják magokra. Legneve- 
zetesb ezek között, hogy a’ belső minister’ Per- 
tew basa’ veje Vassuf effendi s ki a’ nagyuruál kü
lönös kegyelemben állott, a’ főtitoknokságtól meg- 
fosztatvánMadenbe (Kis-Asiában) száműzetett. Még 
eddig nincs tudva, ki fog helyébe kineveztetni. 
Az eddigi ewkaf-nasiri (a’ kegyes alapítványok’ 
felügyelője) Musa Sufati effendi a’ kapudán ba
sához adaték mint müstesar (statustauácsnok a’ 
tengermelléken) és Ahmed Siwer effendi" helyére 
a’ tersane miidiri lépett. A ’kapu dán basának diván- 
eífendije Mustár effendi Scióba küldeték. Egyéb
iránt még több hírek is szárnyalnak ezen változá
sokról, mellyek azonban valósulást várnak. Bizo 
nyos azonban, hogy mindezen változások nem a’ 
mozgás’, hanem inkább a’ megállapodás’ értelmében 
tétettek. A ’ nagyur’ figyelmét nyilván einem kerülte 
a’ tartományokban létező valódi mozlimek’ gondol
kozásmódja, ’s úgy látszik arról meggyőződök, 
hogy a’ változások csak halkkal kiviendők, ’s hogy 
a’ török tartományok’ lakosai sokkal mélyebb vallá
sos buzgalommal bírnak, mint a’ fővárosiak.

Az egészségi állapotban 8 nap óta figyelemre méltó válto
zás nem történt. __________

P E Í Z - r O L Y A M T
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Hirdetmény. A’ nagymélt. m. 
k. helytartó tanács’ rendelése’ következ
tében köz hírré tétetik, hogy t. n. Nyitra 

vármegyében iekvő ’s vallási alapítványhoz tartozó 
Elefánti uradalombeli PODLUSÁNí MALOM’ kiigazítá
sára a’ hely’ színén tartandó árverési határnap f. e. au- 
gustus’ /kére tűzetett ki. Kik ezen az árverés’ utján kia
dandó igazítást felvállalni akarják, a’ fentebb kitett idő
ben ’s helyen jelenjenek meg. (2)

«Juhok9 és lovak’ 
á r v e r é s e .

Méltóságos gr. E s z t c r h á z y’ Mihály Tallósi uradalma’ 
gazdasági tisztségétől közhírré tétetik: hogy f. e. au
gustusi’ 7én d. e. 9 órakor Csallóközben, Tallóson, Po

zsony vgyei Galanthától egy órányira, 1500 számié-, 
letti ’s négyesztendős ANYABSRKA, 1000 d. ÜRÜ 
600 idei anya és im i BÁRÁNY, — valamint an- 
f/ol teliver méntől származott 10 ANYAKANCZA és 
egynéhány CSIKÓ a’ többet Ígérőknek készpénz - fize
tés mellett el fog adattatni. ( l )

Ház és kert-árverés. F .e.ju 
lius’ 20- csütörtökén sz. k. Pozsony váro
sa’ magyar utczájában a’ [494 sz. alatti 

A u g u s t y  Leopold’ és Klára’ értekeikhez tartozó, több 
kisebb lakhelyekre felosztott 2491 b. b. forintnyi ha
szonbérletet bőven behozó, jól ’s rendszeresen épített 
emeletes IIÁZ 288 (J 0 HÁZIKERTEL együtt, szük
ség esetében becsű áron alul is, árverés utján elfog 
adattatni. A ’ venni szándékozók a’ fent érintett napon 
délutáni 3 órakor a’ nevezett házban jelenjenek meg.

dyapjw-rafctár Pesten.
Roszakarók ezen közhasznú vállalat ellen arra vetemednek, hogy annak 

ártsanak és a’ hozzájárulta! akadályoztassák, ’s nyilvánosan azt híresztelik: 
hogy megszűntem a’ lerakott gyapjúra előpénzt adni.

Szokásom lévén mindig, szó ’s írásbeli kötelezéseket mint becsületes em
ber lelkiösméretesen teljesíteni, egynyiretü gyapjúnak mindazon czimzett te- 
nyésztőjit, kik e’ folyó évben ezen egyesülethez járulni kívánnának, megké
rem, hogy hasonló rósz szándékú kisebbítések által ne engedjék magokat el- 
csábitatni, egyúttal kinyilatkoztatván: hogy szerződés «állal lekötöttem maga
mat előpénzt adni; következőleg azt minden halogatás
teljesitendem. (1)

nélkül teljesítem
Liedcmaiiu.

Nyomtatja Wignnd Kár. Fridiit,-.



POZSONY, pénteken
Tartalma:

a’ lioni politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, bogy e’ tekintetben minden boniujsag- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

6 . szám.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá sfa lr i Orosz József.

JULIUS’
Feltételeit:

Megjeleli e’ hírlap minden kedden ’s pénteken ; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. E. könyvárulásában; P e s t e n  
Eiiskúti Länderer Lajos' könyvmühclyében j hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendők : ,,A’Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. PozsonybanA — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s Ízetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyar- és Erdélyország'.
Ő cs. kir. Felsége f. e. Julius’ 17kén költ legfen- 

sőbl) határozatában gróf Bethlen Gergelyt, a1 főméit, 
erdélyi kormányszéknél eddig fogalmazói gyakor
nokot (conceptualis practicans), ugyanoda t i s z t e 
l e tbe l i  f o g a l m az óv á  (concipista) kegyelmesen 
kin eve zni m é 1 tózt atott.

6  cs. k. apostoli Felsége f. e. junius’ 3kán költ 
fenséges határozata által a’ kalocsai érseki kápta
lanban tett előléptetések’ következésében, Thuegut 
Venezelt eddigi éneklő kanonokát olvasó, Csupor 
Mihály őrkanonokat éneklő, Peringer Gáspár bá
csi sz- Pál’ prépostját őrkanonokká; J Vaguer Fe~ 
renczet a’ székesegyház’ főesperesét hácsi sz. Pál’ 
prépostjává, Girh György eddigi bácsi főesperest 
székesegyház’ főesperésévé, Rein Jakab tiszamel- 
léki főesperest bácsi főesperessé; Nekiba János 
idősb mestert tiszamelléki főesperessé; Szathm ári 
Antal ifjabb mestert idősb mesterré méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

A’ nagymélt m. kir. udv. Kamara mármarosi kam. 
orvossá Felső-Bánya’ orvosát Hu Urnán Pált; Huszt- 
ra pedig kain. tiszttartóvá Tokajban volt kasznárt 
Labor ay Mártont, nevezé.

Az erdélyi kamara’ fő fizetőhivatalánál, miután 
Baussnem  Károly liquidatorrá lett, a’ pénztárnoki 
hivatal 550 fr. esztendei fizetéssel megürült.

Alsó-Kubin (Árva megye) jul. 8kán. Arim megye m. h. 
22én n. m. Pálffy Fidél gr. m. k. udv. kanczellár ’s Árva megyei 
főispán’ elnöksége alatt következő sikerrel tartá tisztújító 
székét: Ab a ffy  Vendel udv. tanácsnok ’s első alispán 24 évig 
köz elégületre viselt hivatalát letevén, maga ’s tiszttársai’ ne
vében megköszöné a’ rrek’ eddigi bizodalmát, ’s kijelenté, 
mi szerint eddigi hivatalára többé jelöltetni sem kíván ; igy 
nyilatkozék Zmeskal Jób tbiró is. Ezután kővetkezők a’ vá
lasztás, mellynek következtében első alispán l e t t : Zmeskal 
Móricz, közakarattal; 2ik: Abaffy Arisztid; iső főjegyző: 
Reviczky József; 2 i k : Áfonyák József; aljegyző: Párniczky 
Károly; tiszteletbeli jegyzők : Zmeskal E lek, Zmeskal Pé
t e r ,  Szmrecsányi Dáriusz, Szmrecsányi János, ’s Reviczky 
Aurél; házi főadószedő: Ambrózy Károly; hadi: Zmeskal 
Miksa; főügyész: Meskó Károly; a l : Medveczky Ferencz; 
tiszteletbeli aliigyész: Szontayh Dániel; fő ntibiztos: Le- 
hoczky E lek; számvevő: Reviczky Péter; levéltárnok: (ír
sz ti yh Sándor; rendes orvosak: Démian Boldizsár, ’s Koch 
Godofréd; földmérő: Zornbcry Fridrik b . ; várnagy: Dávid 
József, egyszersmind tiszteletbeli alszbiró; — namesztoi 
járásban, l'szgbiró: Diveky Antal; a l : ifj. Meskó Vendel; 
eskiittek: Medveczky Pál ’s Kubinyi Kálmán; csendbiztos: 
Meskó Boldizsár; — tersztenei járásban , fszgbiró: Reviczky 
Antal; a l : Zmeskal Ferdinand; esküitek: Meskó Jonatlián

’s Reviczky Márk; csendbiztos: Párniczky Mihály; — vár
aljai járásban , fszgbiró: id. Meskó Vendel; a l : Dlholuczky 
Géza; eskiittek: Meskó Antal ’s Bacho Vendel; aladószedő: 
Lokcsánszky Gergely; végre kubinyi járásban, fszgbiró: 
Vicsek Ferencz; a l : Kubinyi Mihály; eskiittek: MeUorisz 
Lajos ’s Lehoczky Károly; aladószedő: Meskó József. Az 
egész tisztujitás legillőbb renddel történt meg. (Jelenkor.)

F. h. 3kán Jozipovich György, a’ turopolyai nemesség’ 
gróíja, Tricstböl Zágrábba utazta közben Laibachban meg
háláló zott. (Jelenkor.)

A’ magyar tudós Társaság. A’ Tudománytár encyclopae
dia! folyóirat’ üj folyamának 2dik kötete , 20 ivén , 4 kőmet
szettel, megjelent; ’s illy tartalmú. I. Értekezések. Népne
velés (Briedl Fidél). Mennyiségtudományi tételek (Vállas 
Antal). Elmélkedés a’ polgári büntetésről (Tarczi Lajos). 
A’ szanszkrit nyelv’ ismerete (Résó Erisei Sándor). Törvé
nyek’ és szokások’ hasonlatossága (Kállai/ Ferencz). Villa
nyosság az életmüves lényekben (Mocsy Mihály). Okleveles 
toldalék (Luczenbacher János). — Ezen első, vagyis érte
kező osztályhoz, mellynek két szállitványa mindenkor egy 
kötetet teszem , azok’ számára, kik a z t ’s a’ literatúrai osz
tályt annak idejében külön akarják köttetni, egy különös 
czimlap, valamint e’ kötethez tartozó név és tárgymutató 
is adatott. — 11. Literatura. Az 1835dik évi külföldi philo- 
sophiai munkák, tudományrendszeresen (\ y i r y  István). Cri
tical vázlatok, a’ külföldi literatura’ legújabb ’s kitünöbb ter
mékeiről. Franczia tudós társaság’ ülései, aug. 29. — nov 
21. 1836. A’ göttingai tudós társaság’ legújabb jutalomkér
dései. Bibliographia. Biographia. Magyar tudós társaság’ 
ülései és hivatalos jelentései , mártziustól májusig. Litera
túrai töredékek. — Ara a’ négy kötetből álló esztendei fo
lyamatnak nyomt. pap. 4 ft.,  velenczei velinen 6 ft., postán 
1 ft. 36 krral drágább. Találtatnak még mindkét nemű pél
dányok az első , 2ik ’s 3ik évi folyamatból Pesten Eggen- 
berger József academiai könyvárosnál, kihez minden egyéb 
könyváros utasittatik. P es t ,  a’ kisgyülésből jul. 10. 1837. 
Dr. Schedel F erencz , titoknok. (Jelenkor.)

P e s t. Liedemann ur’ gyap j u-raktárába igen finom 
gyapjút küldöttek gróf Károlyi Lajos (630 mázsát) 
és báró Vécsey Pál urak. A’ finom gyapjúnak VAí) 
ezüst forinton, sőt fellebb is kelt mázsája.

A ii s z t i* i a.
A’ bécsi hírlap körülményesen leírja mindazon 

ünnepélyeket és hódoló szertartásokat, mellyekkel a’ 
Császár és Császárné iránti hálás örömüket a’ salz
burgiak nyilvánították, egyszersmind közlik azon 
becses szerencsét is, mellynél fogva 0  Felségük min
den nevezetes intézeteket, alapítványokat megszem
lélni méltóztattak.— 3 órakor véletlenül megérkezett 
Salzburgba O cs. k. Magassága János Főherczeg 
lsekéiből jővén, „Károly herczeg“ czinu'í vendég
lőbe szállott és 0  császári királyi Felségüknél meg

jelenvén , Ö Felségük Ő Magasságával ’s több nagy- 
rangú jelenlévőkkel 5 órakor Aigenben lévő Schwar- 
czenberg herczegi pompás kastélyba a’ herczeg’ és 
érsek ő magassága’ látogatására mentek. Kstve 
Bórakor történt visszatértük után, Ö Felségük’ ab
lakai alatt, a’ „bádeni nagvlierczeg“ eziniú cs. k. gya
log ’s cs. k. n á do r i  huszár ezred’ hangászkarai 
több muzsikadarabokat dicséretre méltó ügyesség
gel játszottak.

, Réos, julius’ IS.
O F ensége Lajos Főherczeg is lsekéibe megy; 

e’ szerint a’ császári családból, kivévén a’ Felséges 
özvegy Császárnét ’s M ária Anna, Főherczegasz- 
szonyt, senki sem maradt Schönnbrunnban.

Récs, julius’ 19.
Salzburgból érkezett legutolsó tudósításoknál fogva, O Fel

ségük a’ Császár és Császárné ezen várost elhagyták és Ga- 
steinha megérkeztek, honnan nehány nap múlva ismét visz- 
szatérendnek. O Felségük a’ beirai infansnét és don Carlos' 
fiait több Ízben megírnák ebédre ’s elutazásuk előtt búcsuzás 
végett M irabell-kastélyba menőnek. — Grützböl jelentik, 
hogy f. h. 17kén 0  Felsége a’ siciliai anya - királyné útját 
onnan Tyrol felé folytatta, Berry hcrczegnét falusi lakásán 
meglátogatni szándékozván.

Teplitz, julius’ 9.
Marmont herczeg f. hó’ 7én Prágán keresztül ide megér

kezett , ’s a’ mint hire van nehány napig itt mulatínd. Teg
nap a’ külügyek’ udvari tanácsosa Vertier báró érkezett ide, 
’s nyolez nap múlva ó fensége Metternich herczeg várattatik. 
A’ cs. kir. porosz követ Trauttmannsdorf gróf családjával 
együtt szinte ide érkezett.

A’ H Á R O M  E L O S Z L Á S .
Jelenleg a’ legfontosabb esetek közé tartozik a' 

három legnagyobb alkotmányos országok’ gyűlései’ 
eloszlása: az a n g o l  p a r la me n t  a’ király’ halála, 
a’ f r an c z i a k a m a r á k  magoktól 5s a’ s p a n y o l  
c őrt es V. Károly' Madrid felé irányzott diadalmas 
hadmenése által oszlanak el.

E ’ három eset’ létrejötte kétségkívül nem törté
netes; úgy látszik, hogy e’ háromnak egyesítése 
előre elhatároztatott.

Lehetetlen, hogy egy nagy kifejlődés ne legyen 
e’ három eset’ következménye.

]Y a ff y  t> i* i í a n ni a .
A’ kormány az utolsó évnegyedi statusjövedelmekről szóló 

tiszti tudósítást közre bocsátá. Az 1837. julius’ ókén lefolyt 
évre eső tiszta jövedelem 44,075,400 font sterling; az 1836. 
julius’ őkén végződött évben pedig 43,95S,474 font volt, 
tehát az idei 116,926 fonttal több a’ tavalyinál. Ellenben

A’ liannoverai országos alaptörvény.
Mivel azon polgári alkotmánynak, mellyet IV. Vilmos han- 

noverai alattvalóinak ada , E m észt Auguszl' részéről kimon
dott elnemismerése a’ német alkotmányos élet’ egész biro
dalmában a’ legfontosabb kérdést foglalja magában, ezen or
szágos alaptörvény’ történetét szükséges előbb tudni ,  hogy 
aztán tartalmát meg lehessen érteni. Ezen alkotmánynak 
legfontosabb rendeltetéseit közíendjük, előlegesen pedig be
lőle csak a’ következendő két czikket adjuk elő. A’ 13. §ben 
ez mondatik: ,,A’ király nyiltlcvél (patens) által fogja ural
kodása’ kezdetét köz tudomásul adni, mire az egész országra 
nézve egyenlően adandó rendszabályok szerinti hódolás követ
kezik. A’ nyiltlevélben, melly a’ király’ aláírásával és pecsét
jével megerősítve, aztán a’ rendek’ levéltárába tétetendő, ki
rályi szavával biztosítja a’ király az országos alkotmánynak 
szeghetetlen megtartását.“ — A’ 83. §. igy hangzik : ,,A’ren
dek’ közgyűlése az ország’ alaptörvényi jogainak védelmezé- 
sére van összehívó.“  — 85. §. ,,011y törvényeket, mellyek az 
egész országot illetik, csak a’ rendek’ közgyűlésének meg
egyezésével lehet hozni, eltörleni, változtatni vagy hitelesen 
magyarázni.“ — 89. §. „Minden törvények és rendeletek a’ 
jelen alkotmányi oklevélben kiszabott forma’ megtartásával 
a’ királytól nyilvánosan kihírdettetnek, ’s ezáltal valamennyi 
alattvalóra nézve föltételeden kötelező erőt nyernek.“ — 
118. §. M i n d e n  e s z t e n d ő b e n  egyszer országgyűlést kell 
tartani. — Egy újabb munkában Ilannoverának előbbi alkot
mányos állapotjárói ezt olvassuk: „Hannovera választófejde- 
lemségbcn nem tartattak országgyűlések, hanem csak tarto- 
mánygyülések az egyes tartományokban, mellyek többnyire 
a’ három rendből, u. m. a’ főpapokból, a’ nemesség’ és a’ vá
rosok’ követeiből állottak. Bremen és Verden herczegségek-

ben és Hoya ’s Diepholz grófságokban az egyházi rend meg
szűnt , egyébiitt még részint a’ papsághoz, részint a’ nemes
séghez tartozott. A’ nemesség vagy lovagrend, Kalenberg, 
Grubenhagen, Lüneburg, Bremen és Verden herczegségek- 
ben ’s Diepholz grófságban, összesen 459 tartománygyiilési 
joggal biró nemesi jószágból állott; a’ városok mindössze 35 
voltak. Csak Hadeln tartományban nem volt sem egyházi 
sem lovagrend, ’s itt Otterndorf város és a’ felföldnek (Hoch
land) hét,  az alföldnek (Siethland vagy Niederland) pedig 
öt egyházmegyéi régi közönség-alkotmányban gyakorlák a’ 
tartománygyiilési jogokat. Ostfriesland, Osnabrück, Hildes
heim hasonlókép különös tartományi alkotmánnyal birtanak. 
Az ó hannoverai rendeknek legfontosabb létegei (organon) 
voltak az úgynevezett k i n c s t á r i  g y ü l e k e z e t e k  (Schatz- 
collegien), jobbára földesurakból ’s egy két-tanult tanácsnok
ból szerkesztve. Ezen elkülönzéseknek egyik következése a’ 
volt, hogy minden tartomány saját adórendszerrel, adósság
üggyel ’stb. b i r t , mik igen nagy különséget okoztak ’s az or
szág’közigazgatása elébe győzhetetlen akadályokat gördítettek. 
Ennek megszűnte a’ franczia uralkodás alatt csak rövid ideig 
tartott, mivel a’ régi alkotmány már 1813ban mindenütt visz- 
szaállítaték. Ámbár I814ben a’ braunschweig-liineburgi Ház
nak minden tartományai egyesítetvén , belőlük Hannovera ki
rályság létesült; még sem töröltetett el az egyes alkotó ré
szek’ tartományi alkotmánya; azonban az 1814. augustus’ 
12kén költ proclamatio álta l,  az egyes tartományok’ követei
ből álló országgyűlésen, melly 1814. dec. 5kén kezdődött, 
a’ hajdani egyházi rendből 10, a’ nemességből 43 , a’ váro
sokból 29 , a’ brémai lápföldek’ (Marschländer), Hoya gróf
ság’ és Hadeln tartomány’ szabad, de nem nemes birtokosok 
közül 3 követek jelentek meg, kik, nemzeti képviselésre 
egyáltalában nem lévén alkalmatosak, hatáskörüket elég ter-

vetlenül, úgyszólván csak az adórendszerre ’s adósságügyre 
szorították. Velők egyetértőleg a’ rendeknek egy új szerke
zete hozaték indítványba, melly, miután 18l8ban a’ régi 
tartománygyülések visszaálítattak, a’ fejdelemnek 1819. dec. 
7kén költ nyiltlevele által be is hozaték. Ennek következésé
ben a’ tartománygyülések megmaradtak, hanem főrendek 
(Standesherren), városi követek és szabad birtokosak által 
szaporíta lak , ’s egy kamara helyett kettő alkottatott. A’ ka
marák’ tagjainál megkivántatott, hogy a’ három keresztény 
hitfelekezet’ egyikéhez tartozzanak, 25 éveseknél idősbek le
gyenek, ’s az elsősziilötti jószágok’ urai (Majoratsherren) 
6000 ta llér,  a’ lovagrend’ követei 600 tallér, a’ többiek pe
dig 300 tallér esztendei tiszta jövedelemmel bírjanak. Mind
két kamara egyenlő joggal birt. Az új országgyűlés 1819. 
dec. 28án a’ cambridgei herczeg’ beszédjével nyittatott meg 
’s aztán minden évben összegyűlt, a’ nélkül, hogy a’ köz 
életre befolyással lett volna. Az ülések nem valának nyilvá
nosak, ’s noha jegyzőkönyvei kinyomtattattak, még is a’ könyv- 
kereskedésbe nem jövének. Ezen országgyűlés’ létesülése 
szoros kapcsolatban álla az igazgatás’ alkotásával, melly 
1S22. és 182 5. több rendű parancsok által hozatott be. Az 
1831 ki lázadások’ következésében összehívott országgyűlés, 
melly mártzius’ 7én nagy ünnepéllyel nyittatott meg,  legin
kább ama’ csendes gondosság és lelkesség által tünteté ki ma
gát,  mellyel a’ második kamara mindjárt megnyittatása után 
fellépett. A’ cambridgei herczeg halk javításokat jelelt ki a’ 
valódi jó ’ elérésére vezető útnak, azonban nehány hónap múl
va már azon meggyőződésre jutottak, hogy egy egészen új 
alkotmány sürgető szükséggé vált, mi végett is a’ ministerium 
azon nyilatkozást tévé, hogy egy líj alaptörvény alkottatni 
’s a’ rendek’ tanácskozása alá terjesztetni fog. Azonban az 
epemirigy miatt azzal kelle megelégedni, hogy Schulte sta-



az 1837diki utolsó évnegyed’ tiszta jövedelme 10,983,580 
font, az 1836ikié pedig 11,848,935 fontra ment; tehát ez 
S65,355 fonttal tett többet mint amaz. A’ statusjövedelmek
nek minden ága csekélyebb az idén, mintsem tavaly volt, ki
vevőn az egyenes adókat, mellyek most 38,259 iont ster
linggel jövedelmeztek többet.

Az alsóházbeli követek közűi mar sokan elutaztak Lon- 
donbul, hogy magokat küldőiknek a legközelebbi válasz^ 
tásra személyesen ajánlhassak. Liverpoolban julius 5kén a 
conservativ választók nagy számmal (a Times szerint 4 5
ezeren) gyűltek össze.

Néhai IV. Vilmos angol király’ ravatalát igy írja le egy 
szemtanú: ,,A’ folyosókon (Corridor) a’ legmélyebb csend 
uralkodók ’s a’ fejedelmi pompának és nagyságnak minden 
jele el volt hárítva vagy takarva. De most a’ karzati nézők
nek következő látvány tűnt szemeikbe: czimerekkel gazda
gon ékesített bíborvörös mennyezet emelkedők egy pompás 
koporsó fölé, mellynek csupán felső ’s alsó czifrázatai vol
tak láthatók , egyéb részei pedig bársony szemfödéllel takar- 
vák, mellyet hasonlókép királyi czímerek ékesitének. Ezen 
szemfödelen két nagy bíborvörös vánkoson volt az egyesült 
brit országok’ birodalmi ’s Hannovera’ királyi koronája, 
amaz fejénél, emez lábánál a’ koporsónak. A’ mennyezet’ 
tetejéről Anglia’ királyi zászlója lengett alá a’koporsó lelett. 
Fenn a’ gyászalkotványon egy nagy halotti paizs f hatchment) 
tűnt szembe nemzetségi czímerével. A’ koporsó mellett két 
felől három drága gyertyatartó állott tömérdek nagyságú 
viaszgyertyákkal, mellyeknek világa teljes fényben sütött 
a’ koporsó’ lábánál kőszoborként mozdulatlanul álló két Of- 
ficer-at-Arms nevű tisztnek fegyveres köntöseire ’s a’ boldo
gult felség’ négy gentleman -  usher s e  csillogó egyenruháira, 
kik kettőnként állának sorban mindkétfelől. A’ halott’ fejé
nél fekete bársonnyal bevont széken egy Lord of the Bed
chamber ült rangjához illő drága gyászöltözetben. Épen lord 
Byron (a’ költőnek mellékrokona ’s pairméltóságának örö
köse) viselő e’ komoly hivatalt. Mindkétfelől, de valamivel 
alább mint ő, két kamarás üífi Q/rooms of the bedchamberj 
ült. Ezek mellett a’ koporsó’ hoszában három Officer-at- 
Arms állott, hat zászlót tartva; mellyek közül elől az

Union“ és Sz. György-zászló, ezek mögött Skótzía ’s Ir
land’, végül pedig Ilannovera’ és Braunschweig’ zászlói va
lónak. Legkülebb mindkétfelől négy királyi testőr fYeomanJ 
álla körülfátyolozott, de nem leeresztett kelevézekkel. E ’ 
látvány a’ terem’ közepén vala. Falai fekete függönyökkel 
voltak beaggatva, ’s kétágú ezüst gyertyatartók homályos 
fényt hintének reájok. Felülről lefelé tekintve sokat vesz
tett ugyan ezen különféle emberalakok’ , zászlók’ és czíme
rek’ képcsoportozata azon vakító fény m iatt , mellyet reá za
vartan vetőnek a’ töménytelen gyertyák; mindazáltal hatása 
még is nagyszerű és felséges vala, ’s a’ halotti ünnepélyt 
képezni segítő személyek’ csendessége, mozdulatlansága kü
lönös ellentiséget mutatott a’ kandiák’ mozgó sokaságával, 
kik lassan és halgatva, de élénk tekintettel ’s tagjártatás- 
sal, vonulónak el a’ királyi koporsó mellett.“ A’ közönség 
igen illendően viselő magát, ámbár a’ bemenetel senkitől 
sem tagadtatott meg. Minden mély gyászba volt öltözve, 
a’ házak vendégekkel telvck, az utak pedig kocsikkal és fel 
’s alá hullámzó embercsoportokkal borítvák. Mind Windsor- 
b a n , mind Londonban és töménytelen külvárosaiban be va
lónak zárva a’ kalmárboltok ’s bevonva igen sok privát-ház’ 
ablakai, mint a’ király’ halála’ napján.

A’ Globe Windsorból julius’ 7ről Írja: „Ma reggel eme
lők félre azon nagy követ, melly a’ Sz. György-kápolnában 
a’ királyi sirboltba való bejárást elzárja, de csak a’ szüksé
ges személyeket ereszték oda. A’ sírbolt 12 x/2 láb mély
ségű , ajtaján három zár vagyon, egyiknek kulcsát a’ wind- 
sori dékán , a’ másikét Munster gróf mint windsori várnagy, 
a’ harmadikét végre a’ lordkamarás tartja magánál. Ezen ajtó 
csak jövő szombaton fog megnyittatni. A’ szolgálattevő ka
tonaságon kívül még 160 emberből álló pattantyús-osztály 
12 ágyúval van Woolunchból Windsorba rendelve, melly az 
eltakarítás’ napján kora reggeltől fogva éjszakáig fog az ün-

tusministcr’ előliilése alatt 7 fejedelmi biztosból és 21 ország
gyűlési követből álló küldöttség a’ status - alaptörvény’ ter
vének előleges vitatása végett Ilannoverában összehivattaték. 
Bevégezvén e’ küldöttség munkálódásait, 1832. febr. 13án 
eloszlatott, ’s reá következett május’ 30án az újonnan vá
lasztott országgyűlési követek, k i ka’ királyi rendelés’követ
kezésében még a’ földmivelők’ 15 követeivel szaporodtak, Ilan- 
noveraba összehivattak. Tanácskozásaik az alaptörvény’ ja 
vaslatát tárgyazák, melly is a’ két kamara által indítványba 
hozott és elfogadott módosításokkal 1833. martins’ 13án sta
tus-alaptörvénynek elfogadtatott, ’s az országgyűlés’ elosz
latása után Londonban September’ 26án IV. Vilmos király 
által, több pontok’«módosítása után, mellyek a’ nyilvánító 
levélben okokkal támogatta lak , megerősítetett.

L e v e l e z é s .
Becs, julius’ 17.

Tegnap tartaték a’nagy népünnep a’ Brigitta-ligetben szám
talan sokaság’ tolongása közt. Tudva lévén, hogy az idén tar- 
tatik utoljára illy alakban, a' miveltebb rendek is szokatlan 
sokaságban gyűltek össze, a’ népnek korlátlan vigságát meg- 
tekintendők. — Három nap óta mindinkább gyorsabban halad
nak elő a’vasúti munkák, mellyeken már most 6000 személy 
dolgozik, és mellyek már a’ Leopold-város’ határába értek. 
Kétséget nem szenved többé, hogy még az ősszel járandnak 
rajta. Ausztria törte meg a’ német vasutak’ ösvényét, inert 
a’ budweisz-linczi volt Németországban az első, valamint most 
megint a’ „Ferdinand császár éjszaki vasút“ az első az ausz
triai birodalomban, mellyen gőzkocsival járnak. Ezen válla
lat a’ népességnek minden osztályánál a’ legélénkebb részvétre 
talál. — A’ hannoverai liirck itt is nagy behatást tesznek; biznak

nepély’ bevégeztetése után is perczról perezre gyászlövése
ket tenni.“

Evans tábornagy a’ westminsteri választókhoz utasított 
iratában tagadja, hogy a’ brit seregnél Spanyolországban kor
bácsolás hozatott volna szokásba. Bell Georges ur a’ Mor
ning Postban azt Írja Párisból, hogy ő, ha neki menet ’s 
jöveti utazás-kölcség megfizettetik, mint szemtanú bebizo
nyítja, hogy nem csak a’ korbácsolás a’ leggyalázatosabb mó
don lábra kapott, hanem Evans tábornagy más tetteket is 
követett e l , mellyek őt a’ választásra érdemetlenné teszik. 
Kérdésbe teszi, mit fog arra mondani Westminster, sőt az 
egész felvilágosult Europa, hogy azon büntetés, mellyet egy 
tag a’ parlamentben olly sokszor ’s oily keményen megtáma
dott, később nem csak tulajdon fővezérsége alatti férfiakon, 
hanem még az asszonyokon is gyakoroltatik ? — Egy illy- 
nemű’ esetben a’ büntető-eszköz (az  úgynevezett 9-farkú 
macska) egy brit hadihajótól kölcsönöztetett.

Parlamenti tanácskozások. Alsóház. Julius' 6. ülés. Inglis 
R. sir a’ ház’ figyelmét körülményes beszédjében a’ gyaláza
tos rabszolga-kereskedésre fordította, mellyet a’ délszak
amerikai státusok, különösen Brasilia, portugali hajólobogók 
alatt űztek. Egy hoszú jegyzékét olvasta fel azon hajóknak, 
mellyek ezernyi rabszolgával terhelve érkeztek meg Rio-Ja- 
neiróba, de azoknak negyedrésze útközben elveszett, sok fe
kete, engedetlensége miatt a’ hajóról elevenen a’ tengerbe 
hányatott. Ellenben a’ múlt évben Rio Janeiróból 103 hajó 
puskaporral, puskákkal,t rummal, borral, pálinkával mintegy
500,000 font. azaz 50,000 rabszolga értéknyivel megterhelve 
ment csere-kereskedés végett az afrikai partokra. Pernam- 
bucóban a’ rabszolga - kereskedésre nézve szinte egy részvé
nyes társaság létezik’s a’brazíliai tengeri tisztek részt vesz
nek benne. A’ gonosz, a’ szónok’ vélekedése szerint, abban 
alapúi kiváltképen, hogy Portugáliái kötött régi szerződés
nél fogva portugali lobogó fedi a’ hajókat. Palmerston lord 
a’ kormány’ neheztelését több portugali hatóságok’ tulsága 
miatt nyilatkoztatta, mellyek kormányuk’ irányainak nyilván 
ellene dolgoztak. Új szerződés ugyan Portugáliái e’ tekin
tetben még nem kötte te tt; azonban az odavaló kormány ma
ga részéről a’rabszolga-kereskedés ellen igen kemény törvényt 
adott k i , ’s még mindig reményű, hogy olly alkura indítatik, 
mi által ama’ portugali lobogók alatti gyalázatos kereskedés 
épen úgy mint a’ spanyol alatti el lesz törölve, kivált mivel 
Portugália maga az által semmit nem nyer, hanem csak gyar- 
matjainak némelly hatósága. A’ minister még azt adta hozzá, 
hogy a’ kormány’ e’ tárgybeli ipara csaknem mindenütt sze
rencsés következésül le tt ;  a’ hanza-városoknál és Toscanánál 
hozzájárulást kívántak ; reményű, hogy nem sokára Nápollyal 
’s Mexicóval is hasonló szerződés fog köttetni.

A’ M. Herald beszéli: Julius’ 6án estve a’ királyné a’ kenti 
herczegnével Highatetói lefelé kocsikázott Kentish-To ionnak, 
■— ’s a’ kocsit, mellynek kereke nem volt megkötve, a’ se
besen lefelé szaladó lovak borzasztó gyorsasággal elragadták. 
Turner u r ,  a’ „róka“ vendégfogadós, előugrott és a’ kerék- 
alá szerencsésen egy alabort (Hemmschuh) vetett. A’ király
né megállapodott, nehány pillanatra a’ vendéglőbe lépett ’s 
Turner urnák mutatott szolgálatját udvarilag megköszönte. 
A’ vendégfogadós’ gyermekeit gazdagon megajándékozván, 
Kensington felé visszakocsízott.

Francziaország’.
Nehány ministeri hírlap’ ellenmondásának daczára is azon 

nyilatkozásunknál maradunk, melly szerint a’ kamarák’ szét- 
oszlatása megállapítaték; a’ parancs’ augustus’ elején jelenend 
meg, ’s a’ választások nem October-, hanem septemberben 
menendnek végbe. (La France.)

Paris, julius’ 8.
A’ hírlapokban sokféle beszéd fordúl elő a’ kamara’ elosz

latásáról. Mólé úr lesz e az, ki ezen munkálatot véghez vi
szi'? vagy talán Guizot urat hivandja meg erre a’király '? vagy 
talán épen nem leend helye? — Mind ez a’ sajtót mozgásban 
tartja; a’ közönség nem sokat aggódik ra jta , legfeljebb is 
az érdekletí rész, a’ követek foglalatoskodnak vele. Azt hi-

azonban E m észt király’ szilárd akaratjában és igazságszerete- 
tében, hogy mint valódi német fejedelem népének boldogsá
gánál egyebet nem kivánand. H**n.

K ö n y v i s m e r t e t é s .
Manuale legum urbarialium Anni 1836. Scripsit Joannes 

C s a p l o v i c s  Honthensis ele. Viennae 1837. Impensis viduae 
equitis a Mösle őf Braunmüller; typis Straussianis. Az ér
demteljes szerző, kinek a’ magyar hon már olly sok közhasz
nú munkát köszön , ’s ki szerény csendben Magyarország’ 
megismertetésére nézve többet vitt véghez, mint sok más ki- 
kiirtölt írónk, ki a’ tyúkok’ példájára minden tojását az egész 
szomszédságnak tudtára adja, itt újra fellép közhasznú fárad
sága’ gyümölcsével, mellyet csak a’ foglalatoskodó hivatalos 
méltathat egészen, midőn e’ könyv’ segedelmével nehány 
perez múlva könnyen feltalálja, a’ mit máskép tizszer ho- 
szabb ideig fáradsággal kellene kikeresnie. Az úrbéri törvény’ 
minden részei itt betűrendben terjesztetnek elő, ’s a’ mi leg
jobb, világosan és semmi kétes értelmet nem szenvedő mó
don , sok helyütt pedig szükséges magyarázattal. — E ’ köny
vecske (nyolezadrét, 180 lap. bekötve 1 fr. p. p.) minden
földesurnak, uradalmi ügyvédnek és tiszteknek méltán ajánl- 
tatik.

Pesten, Hekenast Gusztávnál 1837ben megjelent: Ungri- 
sches Lesebuch mit einem vollständigen Wortregister und An
merkungen, von G o t t l i e b  E d u a r d  T o e p i e r .  — 8adrét, 
42 ív .—■ Különösen az ifjúságnak ajánltatik a’ szerkeztőtül; 
c’ végre legnevezetesb költőink’ munkáiból kivonatokat kö
zöl, mint Kisfaludy Károly és Sándor, Kazinczy, Berzsenyi, 
Kis; Döbrentei, Kölcsey, Vörösmarty’ verseiből és prózájá-

szem, olly lábon áll a’ dolog, hogy az új választások szinte 
ezen kamarát állitandják vissza,— talán nem mindig ugyan
azon embereket, hanem szint’azon érzelmet. A’ republicanus 
érzeménynek semmi kinézése nincs ; az oppositio sem több sem 
kevesebb mint előbb. A ’tiers-parti hihetőleg határozottaban 
diadalmaskodand a’ doetrinaireken mint azelőtt, a’ nélkül, 
hogy a’ doctrinairek coryphaeusaikat elvesztenék. A’ ministeri 
középszerűség minden esetre biztosítva volna. Végre a’ le
gitimisták valami keveset a’ kamarában megszaporodhatnának. 
De mindezen változások, még a’ legmagasabb polezra is emel
tetve, semmit sem módosíthatnának a’ politikai viszonyokban. 
Olly kamara fog összegyűlni, melly a’ spanyol körülményekbe 
avatkozni vonakodand, melly az algíri hadi költség miatt 
morogni fog, melly a’ vám’ körülményeire nézve valami hat
hatóst tenni irtózand. Talán kevésbé lesz gondja az egyenes 
ministerialismus’ támogatására a’ tiers-parti polgári szeszé
lyeinek elhatározó diadalmáig, melly a’ legitimisták’ maga
viseletén mind kiin mind ben a’ kamarában boszankodik. 
A’ választó egyesületek semmi újat nem adhatnak, mert ke
belükben semmi ríj nem létez.

Paris, julius’ 11.
A’ követkamarának közelgető eloszlatása’ alkalmával, mi

nek valószínűsége vagy nemhihetősége más anyag’ szűkében 
hírlapjainkat bőségesen foglalatoskodtatja , több előkelő tu
dósoknak, minők Hugo Victor, Dumas Sándor, Balzac Jul
ies Janin ’stb. mint választási kijeleiteknek kellene fellépniek. 
Mivel pedig választó-törvényünk magát az észt és talentomot 
elegendő törvényesítésnek nem tartja , mindenek előtt az a’ 
kérdés : fizetik e ezen urak a’ megkívántaié választási dijt ?

A’ Minerva hírlap (Nouvelle Minerva) Glauzel marschall’ 
ügyére nézve új megfejtéseket közöl. A’ fővezérséget Spa
nyolországban olly feltétel alatt vette á l ta l , hogy kormá
nyának engedelmét megnyerje ’s a’ sereg’ élelmére szükséges 
pénz a’ franczia bankba tétessék. Az egész franczia kabinét 
kedvezett ezen hadszállitványnak; a’ fentebbi akarat volt el
lene ; hanem a’ fontaineblaui ünnep után ezen akarat is 
megváltozott, sőt a’ marschallnak pattantyússág és lőszer 
is megigértetett. Mindenfelől szolgálat- ’s pénzajánlatok té
tettek. Mindazáltal Madridban e’ dolog ellenkező benyo
mást tett. A’ spanyol ministerség , legalább Mendizabal ur, 
egy diadalmas franczia marschall’ befolyását félelmesnek 
tartotta , az angol követ és felekezete ellene mondott olly 
szabálynak, melly Francziaország’ túlsúlyát nevelné. Nem 
merték ugyan az olly régóta kért egyiittmunkálódást vissza
utasítani , de érte vagy mellette semmit sem mozdítottak-, 
A’ tuilleriák’ kabinétje most ön részéről engedelmét kereken 
megtagadta, még pedig azon pillanatban, midőn a’ carlos- 
pártiak az Ebrón átkelnek.

Mig némelly hírlapok indítványba hozák, hogy a’ ministerek 
a’ követkamara’ egyik ülésében az Abd- e l  -  Káderrel kötött 
alkudozás felől nyilatkozzanak, már más két ,  közönségesen 
jól beavatott doctrinár hírlapok ezen egyezkedés’ elbomlásá- 
ról beszélőnek, továbbá azon komoly ellenségeskedésekről is, 
mellyek Bugeaud tábornagy’ és a’ fenhéjázó szultán’ seregei 
között ütőnek ki. E ’ tudósításnak igaznak kell lennie ; mert 
habár, mint a’ levelezők Írják, Bugeaud tábornagy, miután 
300 emberével Oranból kiköltözék, az emirtől utasítást nyert 
volna előbbre nem menni, mivel a’ szerződés még nincs meg
erősítve , a’ tábornagy még is mind a’ mellett, hogy e’ szer
ződésen, melly önmunkája, csodálkozik, más okból Oranba 
nem térhetett vissza, minthogy onnét segédsereget hozván, 
Abd-el-Kadert megfenyítse. Ha a’ szerződés meg van szegve, 
a’ világositások is dugába dőlnék, ’s akkor csak a’ ministe- 
riumtól kellene számot kérni ezen fegyverszünet’ czélszerü- 
ségéről, melly csak azért látszanék kötve , hogy Abd-el-Ka- 
dernek nagyobb tekintet adassék, mellyel nem birt mindad
dig, mig Francziaország szultánnak el nem ismérte. Mi pe
dig semmi esetre sem hisszük, mint némelly személyek gon
dolják, hogy itt ok volna a’ ministeriumot és még sokkal 
kevésbé Bugeaud tábornagyot, ki csak utasítása szerint cse- 
lekvék , valamiről vádolhatni. (Courrier.)

Rigny tábornagy Párisba váratik, hogy a’ Constantine él

ből. E ’ szerencsés válogatás nem csak az ifjúság’ számára 
legalkalmasabb, hanem azoknak is, kik a’ magyar nyelvet ké
sőbben tanulták, hasznukra leend ; mert megmutatja a’ szer- 
keztő e’ könyvének majd minden lapján a’ magyar nyelv’ 
szépségét, kivált a’ versezetben, sok szavaknak, mellyek még 
az idegenek’ füleibe is édesen hangzanak, értelmét mellé 
csatolván; könyvét 203ik lapjától fogva a’ munkában elő
forduló’ minden szavak’ magyar-német szótárával végzi. így 
a’ hasznost a' kellemessel egyesítvén, más mívelt nemzetek’ pél
dáját szerencsésen követte ’s a’ magyar olvasás-vágyat ébresz
teni segítette. Vállalóija minden tekintetben dicséretre méltó.

A  j  á  i i  1 ä  § .

Sebesen előre haladó Pest városnak nevezetességei közé 
tartozik a’ Voye?-házban, Dorottya-utczában lévő műtár-in- 
tézet, mellynek ízletes és kiművelt tulajdonosa, Grimm Vin- 
eze ur ,  sem fáradságát sem költségeit nem kíméli, hogy 
mii árú-raktárát kitűnő polezra emelje. E ’ szépen elrendelt 
boltban találtatnak:

1. A’ leghíresebb hangköltőknek, mindennemű hangeszkö
zökre alkalmazott munkái, hanggyakorlatok ’s úgynevezett 
hegedű, gitár, zongora ’stb. iskolák, ’s ebbéli raktára talán 
leggazdagabb egész birodalmunkban.

2. A’ legkiválogatottabb angol ’s franczia réz ’s kőmetsze- 
tek és nyomatok, mellyek más újabb műdarabokkal hónapon
ként fel fognak cseréltetni.

3. Olaj ’s fénymázú festések, ’s jól eltalált képek, mellyek
szinezetök’ szépségénél ’s olcsóságuknál fogva méltán ajánl
hatók. J

4. Mindenféle játékok ’s képek a’ gyermekek’ számára, 
mellyek katonai, természettudományi, technologikus és más



leni hadszállitványban részvétet mint igazságos elégtételt 
kérjen. A’ liadminíster kemény büntetés alatt megtiltotta 
minden tisztnek, Rigny’ pere’ ürügyéből bármelly kihívást 
akár tenni, akár elfogadni.

Paris, július’ 8 .
Rigny tábornagy családja’ azon kérésének, hogy egy darab 

ideig Liliében és Parisban körében mulatna, nem engedett, 
hanem oda nyilatkozott, hogy haladék nélkül Afrikába visz- 
szatérend és Párist elébb nem látandja, inig magát az ellene 
támasztott vádaktól tettei által meg nem tisztítja ’s a’ con- 
stanlinei új hadszállitványban részt nem vesz. A’ hadminister 
azon biztosítást adta neki, hogy ezen hadszállitvány legfeljebb 
September’ elején létre fog hozatni.

Tegnap estve itt közönségesen azon hir terjedt el, hogy az 
Abdel-Kader és Bugeaud tábornagy közötti frigykötés fel
bomlott, és hogy az ellenségeskedés újra elkezdődött. Ámbár 
a’ ministeri hírlapok ezen hírt nem igazolják , mindazáltal 
majd általában azt hiszik, hogy valaminek kell lenni a’ dolog
ban. Nehány nappal ezelőtt már tudni akarták, hogy a’ mi- 
nisterség azon szorongatás’ kikerülésére, mellybe a’ tafnai 
alkudozás által keveredett, Bugeaud generált alattomban meg
bízta, hogy valamelly ürügy alatt az alkudozás’ végpontjai' 
ellenére munkálódjék ’s ezáltal közte ’s az emir közt felbom
lást eszközöljön.

A’ gályára Ítéltetett bűnösök üj ’s tulajdonkép e’ czélra, 
készített kocsiban még csak tegnap vitettek rendeltetésük’ he
lyére. Ezen vitetés, melly azelőtt mind a’ gonosztévők’ mind 
a’ kandiák’ részéről igen boszantó jelenetekre szolgáltatott 
alkalmat, most a’ legnagyobb csendességben ’s rendben ment 
véghez. A’ foglyok minden további előkészületek nélkül re
keszeikbe vitettek, minő minden kocsiban tizenkettő volt, 
ott egy különös műszerrel meglánczoltattak, úgy hogy kar
jaikat elég szabadon használhatták ’s a’ közönség’ szemei 
elöl egészen el voltak zárva. Ezen intézet általános hely
benhagyást nyert és erkölcsi tekintetben rabsági rendsze
rünk’ igazi előléptének tekintethetik.

Lyonból költ levelek jelentik, hogy az ottani gyárfogla
latosságok neliány naptól fogva nagyobb elevenségre ju to t
tak. A’ termék-selymet keresik, ’s ára jóformán felugrott. 
Az angol király’ halála’ következésében gyász anyagok iránt 
kiváltképen tudakozódnak.

Egy idevaló hírlap jelenti, hogy az epemirigy Párisban is
mét kiütött és már 40ken lettek e’ nyavalya’ áldozatják Más 
felől ezen hírnek ellene mondanak.

A’ hadi ministerségnek egy tisztviselője mult szerdán olly 
sietve küldetett a’ spanyol határszélekre, hogy utazására 
csak 3 órányi előkészület-idő engedtetett.

Több hírlapok szerint új összesógorosodás vétetett mun
kába az Orleans és Coburg házak között Clementine her- 
czegasszonynak és Szász-Coburg örökös herczegnek a’ belga’ 
király’ unokájának összeházasítása által. A’ dolog csak az 
által késleltetik, mivel az ifjú herczeg’ családja azt kívánja, 
hogy a’ gyermekek a’ lutheránus vallásban neveltessenek , a’ 
mire Mária Amalia királyné nem fog állani. Szintúgy ismétel- 
tetik Victoria királyné’ valamellyik Szász-Coburg herczeg- 
gél kötendő házasságának hire.

A’ franczia hadseregben jelenleg 16,379 tiszt van, kik 
közűi mostani rangjokat a’ köztársaság’ (respublica) idejé
ben heten , a’ császárság alatt 432en, a’ restauratió alatt 
2,450en, végre Lajos Fiilep alatt 13,808an nyerték.

Spanyolország*.
Bayonne, jul. 9 ,  esti 7 órakor.

jEspartero 5kén Espejában a’ mena-völgyi utón 
Tolt Madridból 400 ló érkezett hozzá. Don Carlost 
lak- és fegyverlielyévé Cansavieját teendőnek 
mondják. Buerren 10,000 emberből ’s 400 lobul 
álló hadosztálya 5kén Saragossából megindult, hogy 
Alsó-Arragoniában Oraával egyesüljön, mi ha el
sül, 20,000 főnyi hadsereggel birand. Don Carlos

8,000 gyalog és 500 navarrai lovas katonával ment 
kérésztől az Ebrón. A’ catalánok és Meer báró tar
tományukban maradtak.

Narbonne, jul. 10., reggeli 51/. órakor.
Don Carlos június’ 29kén 12—14,000 emberrel 

(Tristany’ cataloni csapatját is ide tudva) ellentállás 
nélkül kelt át az Ebrón. Meer báró e’ napon Tor- 
regában volt. Barcellona 4kén nyugodt vala.

Bordeaux, julius’ 8.
Saragossából július’ 5rűl Írják, hogy a’ trónkövetelő 7000 

emberrel és 350 lóval Cantaviejába érkezett. Utjának további 
irányát nem tudták. A’ carlospártiak a’ királyné’ hadai kö
zött julius’ 4kén Hernaniban kiütött lázadást hasznukra 
akarván fordítni, őkén e’ helyet megtámadák; de O' D önnel 
brigádos által visszaverettek.

Pampelunából julius’ 2kán költ tudósítások szerint Espar
tero a’ baski tartományokban maradt, mivel a’ carlospártiak 
ott támadólag akarnak munkálni. Meer báró Igualadában 
volt, a’ Cataloniában kóborló csapatokkal harezra kelni, dón 
Sebastian infanst pedig, ki Solsonában a’ cataloni fölkelést 
rendezendő, megtámadni szándékozván. E ’ szerint dón Car
los’ ellenében csak Oraa, Noguera ’s Borro di Carminati ve
zérek’ hadai állanak. Oraa Terűdben van, hogy a’ trónkö
vetelőnek útját Madrid felé elvágja. Oraa’ tábornoki kará
nak parancsnoka onnan levelet i r t a ’ Constilutionellhez, melly- 
ben azt mondja, hogy tudva dón Carlosnak azon terve , mi
szerint Madridba készül; odavaló főrangú személyek vezér
lik mozdulásait, ’s elfogadására mindent elkészítettek, a’ 
eristinói hadsereg’ munkálatit pedig mindenkép gyöngítették. 
Remélhetőleg elég bátrak lesznek a’ ministerek azon ármá- 
nyosakat (cselszövőket) mint illik megbüntetni.

Don Carlosnak az Ebrón átkelése julius’ 2án ingadozó hí
rek által terjesztetett. Többrendíi madridi hírlapok azonban 
ezen esetet tagadják és szövevényes stratégiai felszámítá
sokkal kétségen kívül helyzik , hogy ezen hir lehetetlensé
gen alapul. Ezen hadtörvényi calculusok ellen legkevesebbet 
sem lehet felhozni, csak kár, hogy már most egy kétségbe 
nem hozatható adat által megczáfoltattak. E ’ tárgyban az 
Eco del comercio hírlap’ okoskodásai legtudósabbak. Miután 
a’ eristinói vezérek’ állásából az átkelésnek physikai lehetet
lenségét megmutatta volna, igy végzi czikkelyét: ,,’S végre, 
ha dón Carlos azon vakmerőségre vetemednék, hogy a’ fo
lyamnak épen legszélesb pontján, a’ legalább két napot kí
vánó átmeneteit koczkáztatná , ki kételkedhetik a r ró l , hogy 
egész seregével kellene elvesznie; a’ folyónak mindkét part
ján nevezetes haderőnk tanyázik, melly 24 óra alatt össze- 
pontosítathatik, hogy ezen átmenetet , mellyhez okvctetlc- 
niil hajóhíd is kívántatik, akadályoztassa.“ — E ’ hirlap a’ 
eristinói ministerek’ és vezérek’ méltó tolmácsa. Miilyen az 
u r ,  ollyan a’ szolga.

A’ carlospártiak a’ spanyol határszéleknek Bagnéres di Lu- 
chon körüli részén olly véleményben vágynak, hogy még hat 
hónapnak kellett volna eltelni, mielőtt e’ szavak: „ T á b o 
r o z á s  M a d r i d  f e l é “ kimondattak; ’s őszintén megvall- 
ják, hogy, ha a’ királyné’ vezérei derekabb emberek, a’ car- 
lospártiaknak mindjárt az első napon, miután Navarrát oda 
hagyták, el kellett volna veszniek. A’ carlosiak remélik, 
hogy a’ nemzet, sanyargattatván a’ polgári háború által ’s 
megunván olly kormányt, melly a’ bajon segíteni nem képes, 
változás-vágyból dón Carlost Madridba hivandja. Ezen sze
mélyek’ véleménye szerint alkalmasint mindegy, akárhol 
foly a’ tliáború; minél messzebb a’ fővárostól, annál jobb. 
Mindaz mit ők akarnak, oda megy ki, hogy dón Carlos vala
hol hadsereget vezéreljen ’s kész legyen előállani, ha hívja 
a’ nép. Nem kívánnak egyebet, mint a’ mostani kormány’ 
megszállását, melly mint vélik, ha csak magára hagyatnék 
is, hamar romlásra ju tna , mire dón Carlos ellentállás nél
kül mehetne Madridba. (Morning-Chronicle.)

Gróf Latour-Mauburg franczia kővet Madridban, ki sza
badságon volt, parancsot vön, hogy helyére legottan vissza
térjen.

P o r t u g a l !  a .
A’ június’ 21kén tartatott cortesülésben aztmondá az elöl

ülő, hogy épen most veszi a’ minister-elnöknek hivatalos 
levelét, mellyben azon hivatalos tudósítás közöltetik, hogy 
don Carlos’ tábora június’ 12kén tökéletesen megveretett. (!) 
Ez lioszas vitatásokra nyújtott alkalmat, a’ spanyol tábornak 
’s vezérének teendő köszönet végett. — Algarbiából érke
zett tudósítás szerint Remechido , miután a’ szomszéd sor
ral helységekben szétoszlott hadak magokat el hagyták al
tatni , ismét nehány száz emberrel mintegy a’ földből buk
kant fe l,  sok helységet kirabolt és elpusztított, a’ szétszórt 
hadosztályoktól fegyvereiket és lőszereiket elvette, egy tisz 
tét a’ 7dik ezredből elfogott ’s agyon lőtt. Ma újabb hiva
talos levelek érkeztek, mellyek jelentik, hogy a’ seregek 
összegyűlvén, ltemechidót űzőbe vették, megverték ’s a’ ra 
gadományokat tőle elszedték; de Remechido — úgy látszik 
— ismét baj nélkül menekvék meg.

Lissabonból költ újabb levelek szerint a’ pénz’ szíiko miatt 
a’ cabinet közel van a’ kétségbeeséshez; de Ollóéira ur se
honnan és semmi feltétel alatt a’ szükséges sommát fel nem 
tudja hajhászni. A’ palotát illető kiadások három hónapra 
hátra vágynak ’s a’ sereg’ zsoldjára nézve még roszabbűl áll 
a’ dolog. Hogy a’ kincstár’ terheltctése valamivel könnyeb
büljön , a’ királyné a’ civillistából (királyi háztartásból) 60, 
férje 12, az özvegy császárné 6 ,  Izabella Maria az infansné 
2 y2 conto reis fizetésükről lemondtak; de ez csak egy csep 
viz a’ vederben.

N é m e t o r s z á g * .

H a n n o  v e r  a. Azon alkotmány, mellyet IV Vilmos mint 
hannoverai király eskü által erősített meg, rendeli, hogy 
a’ király’ trónralépte után levél által azonnal nyilatkoztassa 
ki az ország’ alaptörvényének ünnepélyes elismerését. F e l
ötlő v o l t , hogy a’ mostani király’ elérkezte után e’ patens 
nem jelent meg. E z , valamint az országgyűlésnek azon
nali szétoszlatása, továbbá a’ királynak vonakodása, mi szerint 
a’ rendek’ küldöttségét el nem fogadá, híreket szült, mellyek 
a’ következő, julius’ Sán nyilvánított patens által igen is meg
valósultak. Az új fejedelem az elődjétől s a’ hannoverai ren
dektől esküvel erősített alkotmányt él nem fogadja, a’ régi 
jogállapot’ visszaállításának lehetőségét szem elébe teszi. E ’ 
levél, melly az új német alkotmányok’ történetében legneve- 
zetesb tünemény, igy hangzik: „E m észt Auguszt, Isten’ 
kegyelméből Hannovera’ királya, Nagybritannia’ és Irland’ 
kir. herczege , cumberlandi, braunschweigi és liineburgi her
c z e g ’stb. Tetszett a’ Mindenhatónak, éltében annyira tisz
telt fölséges bátyánkat, néhai legfönségesb és leghatalinasb 
fejedelmet és u ra t,  Nagybritannia’ ’s Irland’ ’stb., továbbá 
Hannovera’ királyát, braunschweigi ’s liineburgi herczeget, 
IV. Vilmost, múlt hónap’ 20án e’ földi életből másba idéz
ni, ’s ezáltal minket, kir. házunkat ’s hiv alattvalóit mély 
gyászba dönteni. Midőn pedig most a’ királyi házunkban lé
tező elsősziilöttségi jog’ erejénél fogva minket ért a’ hanno
verai királyságbani következés , és mi ezen és vele egybekö
tött jogokba és illetőségekbe már be is lépénk : ezt kegyel
mes bizalommal kihirdetjük, ’s bízunk minden királyi, egy
házi ’s világi személyekbe, vazallokba , lakosokba ’s alatt
valókba , hogy ők irántunk tartozó szolgálati kötelességgel, 
hűséggel, engedelmességgel ’s mindenkori állandó szeretet
tel viseltetendnek. Ellenben mi is bizonyosokká tesszük őket 
királyi kegyünk és fejedelmi ótalmunk felől, ’s minden ki- 
vánatunk’ ’s igyekezetünk’ czélja leend , az isteni végzéstől 
reánk bízott alattvalók’ szerencsijét ’s jólétét minden módon 
atyailag előmozdítani. Ez lévén tehát fáradalmunk fő czélja, 
meggyőződtünk a r ró l , hogy az ország’ alaptörvénye kivána- 
tinknak, mellyek egyedül hű alattvalóink’ javára czéloznak, 
sok pontban meg nem felel. Hű népünknek e’ fontos tárgy 
fölötti nézeteinket nyíltan adandók, nem habozunk nyilat
kozni a’ felől, hogy mi azon status-alaptörvényben, melly

tárgyaikra nézve mulatva tanítanak; — az utóbbiak olly tisz
tán ’s mesterileg vágynak rajzolva, hogy nem csak tökéletesen 
szem elébe terjesztik a’ tárgyakat, hanem szépségük által is 
mintegy kézen fogva vezetik a’ gyermeket a’ rajzolás’ pró
bálgatására ’s alapos megtanulására; a’ mellett kevésbe ke
rülnek , u. m. egy szinetlen 3 k r . , — színezett 4 kr. p. p.

5. Továbbá ugyanezen mű ’s ipartárban megszerezhetni 
minden kereskedői ’s házi számadó-könyveket, meglineázva, 
szép papiroson, jó kötéssel, mindenféle formában, mellyek 
vörös lineákkal czimeztetve, a’ harántosak kék színnel az 
Írásra alkalmazva, mind a’kereskedőknek, mind a’gazdáknak, 
gazdasszonyoknak könnyebbségül szolgálnak számadásaik’ 
pontos vitelében.

6. Ugyan az említett műáros ur birja 8 hét óta a’ Tren- 
tsenszky féle művészi intézetet Bécsben, mellyben a’ legiz- 
letesebb, díszesebb ’s czélirányosabb műdarabok találtatnak.

Egyszersmind ezen mű és ipar-raktárral azon intézet is 
egyesítetett, h o g y  akárkinek megrendelésére rajzolatokat, 
kő ’s rézmetszeteket, kép-szinezést, fénymázolást ’stb. kevés 
idő alatt ’s olcsón magára vállal.

Mindezeknél fogva ezen honi ’s külföldi remek mű ’s ipar
darabokkal gazdag tárt a’ tárgyak’ ritkasága’, különfélesége’, 
szépsége’ ’s olcsósága’ tekintetéből minden az effélékben gvö- 
nyörködő honfiaink’ és szépeink’ hathatós és siikeres pártfo
gásába méltán ajánlhatjuk.

Gő z ö s i n  k’ j ú l i u s i  p á ly  áj á h o z  pótlékul jelentjük, hogy 
a’ 80 ló erejű Árpád’ kapitánya S. Bohl, már eddig tett két 
utján kívül, Bécsbül Pozsonyba ’s Pestre egy nap alatt f. h. 
14. 2 0 . ’s 26kán, Pestrül Pozsonyba’s Bécsbe pedig 16. 2 2 . ’s 
28kán induland.

Liverpoolban julius’ 5én eresztetett vízre az „egyiptusi“ 
vasgőzhajó, melly Zwilchenbart és társai által az egyiptusi 
basa’ számára készítetett. E ’ gőzös 125 lábnyi hoszú, 28 láb- 
nyi széles és csak 3 lábnyira merül a’ vízbe, kivül ékes, be
lül a’ legizletesben elrendelve; sebességére nézve minden 
eddigit felülmúl. A’hajón történt falatozás közben Zwilchen- 
bárt ur Mehemed Ali' egészségéért poharat ürített, magasztal
ván annak talentomát és erőteljes iparát, mi által a’ egyip- 
tusiakat az európai csinosbuláshoz közel hozta.

A’ Liverpool és Birmingham közötti vasút julius’ 4én a’ 
közönség’ használatára megnyittatott. Az első vonal állott 30 
kocsiból ’s mintegy 600 személyből, két megindítótól (gőz
kocsi, locomotiv) huzatva; a’ mulatóst leszámlálván 3 y2 
óra alatt végezte útjá t ,  úgy hogy általában 2 7 y2 angol mér
föld esik egy órára , egyes helyeken sebessége egy óra alatt 
40 mérföldre megy. Mivel Birminghamből a’ gőzkocsinak li- 
verpoolbuli megérkezte után Londonba postakocsi utaz, most 
már Liverpoolbul Londonba 12 óra alatt elérkezhetni.

W ű r t  e m b e r g .  Nem régiben Kornthalban, Stuttgarttól 
egy órányira, bizonyos művintézet létesült, melly Würtem- 
bergre nézve új és a’ dologhoz értő emberek’ Ítélete szerint 
igen szerencsésen választott ipartárggyal foglalatoskodik. Ez 
ugyan is a’ pamutból szőtt bársony’ és manchester’ (velvet és 
velvetin) gyára, melly anyagnak egész Németországban, ki
váltképen a’ falusiakra nézve , igen nagy kelete van. Angol
ország ellen , melly ezen anyag’ készítésének főhelye , ótal- 
mazza az egyesület’ árjegyzékének magas pontja. A’ vállal
kozónak volt alkalma Angolországban a’ szövés’ ezen nemét 
tökéletesen megtanulhatni és készítményei megmutatják, hogy 
ezen intézet nem fog fölakadni, hanem kifejtődésében és tö
kéletesedésében tovább haladand.

B á d e n i  n a gyh  er  ez e gs ég. Karlsruhe, julius’ 8. A’ ba- 
deni ezukorkészitési társaság megvette Philippsburg mellett 
Waghäusel uradalmat, melly fekvésénél fogva a’ társaság’ 
czéljának igen megfelel, úgy hogy ott szándékozik a’ szá- 
ritóház’, főzés’ és megtisztítás’ főintézetét felállítani. A’ 
stockachi gyár is , mellyet a’ társaság egyezésképen vett ál
t a l , ottani munkafolytatásához mért terjedelmet nyert. A’ 
fonó és szövő-épület Ettlingenben nem sokára elkészül, mi
vel naponként több száz munkás dolgozik rajta. Valamint 
nagysága, úgy erőssége által minden nézőinek általános hely
benhagyását és sokak’ bámulását’ megnyerte. Mind a’ két 
társaság nyers anyagjának megszerzésére igen nagy gondot 
fordít, nevezetesen ezukorkészitésre nézve ez évi tavaszkor 
700 holdnyi fejér répára kötött egyességet.

Londonban nem régiben egy pisztollyal és egy karabéllyal 
tettek p róbá t , mellyeket egy perez alatt tízszer meg lehet 
tölteni; a’ pisztoly 12, a’ karabély 16 lövést tesz egy percz- 
ben, úgy hogy 100 ember 10 perez alatt 120,000 lövést te
het és 1,200 embert ölhet meg. A’ karabély különösen ten
geri ütközetre használható, mivel 100 ember egy perez alatt
16,000 lövéssel bármelly nagy hajót használhatatlanná tehet, 
h a  u g y a n  az  e g é s z  t ö r t é n e t  i gaz.

Nehány naptól fogva Cuxhafen felé az Elbe’ folytában fel
állított telegrafi vonal gyakorlatit elkezdette ’s már a’ keres
kedésre nézve, a’ hajóknak indulása ’s érkezése felől kevés 
idő alatt fontos jelentéseket tesz. így p. o. a’ gőzhajók’ Ham
burgba jövetelét több órával előre megjelentette.

A’ hamburgi v i r á g m u t a t á s  az idén a’ hives idő miatt 
elkésett, mindazáltal sok nézésreméltó volt.



minket sem alaki (formális) , sem anyagi (materiális) tekin
tetben nem kötelez, elegendően biztosítva nem látjuk tar
tós szerencséjét hű alattvalóinknak, kiknek boldogságát az 
isteni gondviseléstől kiszabott kötelességünk szerint lehető
leg előmozdítni szakadatlan igyekezetünk leend. Azonban 
távol vagyunk a ttó l, hogy e’ fontos tárgynak minden oldali 
gondos megvizsgálása előtt királyi elhatározásunkat iranta 
megtennök. Sőt az a’ mi királyi akaratunk, hogy azon kér
dés, vallyon ’s mennyire leend szükséges a’ status-alaptör
vény’ megváltoztatása vagy módosítása , vagy talán az alkot
mánynak azon lábra visszaállítása , melly az alaptörvény’ ho
zása előtt létezett, a’ legszigorúbb vizsga alá vétessék; mire 
mi meg is hivandjuk az ország’ rendéit, velők királyi ha tá
rozatunkat közlendők. — Hű alattvalóink amaz örökségül 
vett régi alkotmány’ viszonyaiban hajdan szerencséjüket ’s 
megelégedésöket találták. Ama’ fejedelem iránti engedelmes
ség’, hűség’ ’s bizodalomnak nemzedékről nemzedékre örök
ségül szállott köteléke, mind az uralkodó’ szerencséjét, 
mind a’ jobbágyok’ jólétét előmozdította. Mi az illy szeren
csés viszonyokat forrón óhajtjuk megalapítani. — A’ jelen 
kormányfoglalási nyiltlevélnek ellenjegyzését nem az or
szágtörvényre kötelezett status- és cabinet-ministereinktől 
kívántuk, hanem azt egyedül Schele status- és cabinetminis- 
terünk által, kit az alaptörvény iránti minden lekötelezés’ 
elhagyásával eskü alá vettünk, ellenjegyeztettük. Mi a’ han- 
novcrai népnek fejedelméhez mutatott szeretetébe ’s hűsé
gébe bízván, reméljük, hogy minden szeretett jobbágyink 
nyugalommal és jóakaró szándékunkbani teljes bizalommal 
az említett tárgy fölötti bírálatunkat elvárandják ’s a’ felől 
meggyőzendik magokat, hogy mi boldogságukat e’ bírá
latban is keresendjiik. Akarjuk egyszersmind, hogy további 
rendelésünkig Hannovera királyságunkban minden előbbi 
lábon maradjon, ’s parancsoljuk, hogy e’ proclamatiónk 
minden nyilvános helyen üttessék fe l , ott két hónapig ma
radandó , eltelvén pedig a’ határnap, ez, a’ hozzá mellékelt 
nyugtatvánnyal együtt, e’ módon történt-e a’ nyilvánítás, 
cabinetministeriumunkhoz küldessék ismét vissza. Hanno
vera, julius’ óén 1837. Erneszt Auguszt. G. v. Schele.

Hannovera, julius’ 8.
Nehéz leírni azon benyomást , mellyet itt a’ király’ nyi- 

latkozványa okozott. Nem minden aggodalom nélkül nézünk 
a’ jövendőbe, ’s e’ kezdet csak a’ visszahatási rendszabá
sok’bevezetésének látszatik lenni. Az országnyugalma azonban 
nem lóg háborítatni, bármilly keserves legyen rögtöni oko
zation eltörlése, vagy egyoldalú megváltoztatása azon alkot
mánynak , mellyet az ország előbbi királyainak köszönt. 
A’ válasz tó fejedelemségi status-szolgálatból kilépett, vagy 
elbocsátott minister Hassenpßug, ki ott, mint tudjuk, a’ ren
dektől többször bevádoltaték, ide érkezett, ’s mondják, 
hogy Hannoverában ministeri tárczát (portefeuille) nyerend. 
— Nehányan fő statustisztjeink közül privát-életre térni 
szándékoznak.

Julius’ lOén megjelent rendelet’ következésében e’ naptól 
fogva a’ halotti harangszó ’s a’ nyilvános mulatságok’ tilalma 
megszüntetik.

B a j o r o r s z á g. O magassága Metternich herczcg julius’ 
12én estve Münchenbe megérkezett, másnap délben ő felsé
gétől a’ királytól fogadtatott és asztalához meghivatott, ü  
királyi fensége Károly herczeg, testvérének a’ porosz ko 
ronaherczeg - asszonynak Kissingenben látogatására leend. 
A' svécziai koronaörökös legközelebb Münchenbe váratik.

München, julius 13.
Metternich herczeg ő magassága tegnap este ide érkez

vén, az ausztriai császári követnél, Colloredo grófnál, szál
lott meg. 0  felsége a’ király tegnap este a’ Starenberg tó 
melletti Bergből jővén, ma délben fogadá el a’ hcrczeget, 
ki aztán az udvarnál ebédelt. Most várják ő királyi magas
sága' a’ svécziai koronaörökös’ legközelebbi elérkeztét, ki 
nehány nap előtt liagyá el Emut. Az ide érkező idegenek’ 
•szama folyvást szaporodik, ’s minden vendéglők telvék mű
kincseinket szemügyre venni akaró személyekkel. — A’ ren
dek’ gyűlése halad munkálatiban; minthogy azonban még 
sok tárgy van tanácskozás alá vétetendő , nehezen hihetni, 
h°gy a’ gyűlés augustus’ közepén, mint feltéve látszik, be 
fog végeztetni.

München. Miután a követek' kamarája tanácskozásait an
nak megmutatása felett, mire fordítanak 1832/33 , 1833/34 
és 1834/35 években a’ statusjövedelmek, elvégezte, julius’ 4. 
ülésében a’ polgári perek’ törvénykezésrendének javítását 
tárgyazó törvényjavaslatról kezde tanácskozni.

Frankfurt, julius’ i2.
Ama hírek, mellyek a nemet szövetséges országok’ am- 

nestiájáról szárnyalnak, mindinkább hitelességet nyernek. A’ 
szövetség-ülés’ elnökének némelly déli udvarokhoz utazását 
ezzel kapcsolatba hozni akarjak, s állítják, hogy Rochow 
urnák Frankfurtba érkezte több mint puszta átutazás a’ raj
nai tartományok felé. Illy eszméletek szerint tán Metternich 
herczeg’ Münchenbe utazásának is más indító okai lehetné- 
nek, mint egyedül művészetiek. Tudva van ugyan , hogy ő

herczegsége tisztelője lévén a’ művészeteknek ’s tudomá
nyoknak, München e’ tárgyban huzópontot ajánl neki: úgy 
vélekednek azonban, hogy más komolyabb ’s a’ napi érdekek
kel szorosb kapcsolatban lévő kérdések indították útra. Itt 
legalább olly reményeknek adatik he ly , hogy Ausztria sok
félekép felzavart és veszéllyel fenyegető időben a’ megbékélés’ 
ösvényét megnyitni, ’s azon szelidséget ’s kegyelmet, melly- 
ben Ő Felsége a’ Császár birodalmában több politikai gonosz
tévőket részesített, egész Németországban létesíteni törekszik. 
Feltételeden amnestiát ugyan nem várnak, sőt azt tanácsos
nak sem vélik, mivel az nyilván a’ külföldi propagandák’ igye
kezeteit újra elősegítené; de a’ közvélemény már egy felté
teles megkegy elmezésből a’ legszebb reményeket húz egy bé
kés és áldással teljes jövendőre.

Majna melletti Frankfurtból julius’ lOről írják, hogy ott 
közönséges a’ panasz a’ tartós hőségről ’s az e’ miatt elhatal
mazó aszályról a’ mezőkön. A’ tavaszi vetés rendkívül si
lány. Már a’ Majna is igen megapadt.

Kassel, julius’ 10-
A’ választófejedelem holnap neje’ kíséretében mullattató út

nak indul München és Tyrol felé. Ő magassága ez utón Schaum
burg gróf’ nevét viselendi. Az eddigi törvénykezés és belügyek’ 
ministere , Hassenpßug ur , nem csak statusministeriumbeli 
elbocsáttatását kívánta , hanem teljes búcsút is vön a’ status- 
szolgálattól. — Tudni akarják, hogy ő királyi magassága 
a’ választófejedelem Badent, több esztendei lakhelyét, el fogja 
hagyni, ottani birtokait valamint a’ majna-vidékieket el- 
adandja ’s Ausztriába vonandja magát vissza. Prágát akarja 
választani jövendő lakhelyéül, ugyanazon helyet, hol még 
atyja, I. Vilmos választófejedelem , hét esztendei száműzése 
alatt a’ vestfaliai időszakban tartózkodók.

Koblenz, julius’ 8,
0  kk. magasságuk, Oscar, svécziai koronaörökös, Albert, 

porosz p r incz ’s ennek hitvese, valamint ő magassága Miksa, 
a’ leuchtenbergi herczeg, városunkat látogatásukkal megtisz
telek , az ágyúk’ dörgésétől köszöntetve ’s a’ tisztviselőség- 
től fogadtatva. Ok a’ várost és a’ körűi fekvő erősségeket 
szemügyre vevék, meglátogatták a’ koronaörökös’ birto
kában lévő ’s romjaiból olly szépen emelkedő Stolzenfels’ 
várát. Este dobverés és hanga mulattatá a’ magas vendége
ket. Ma reggel ágyudurrogás között utazott el a’ svécziai 
koronaörökös Mainzba gőzhajón, Albert herczeg nejével 
Haagába, ’s a’ leuchtenbergi herczeg ismét Emsbe vissza.

A’ monarchia’ három nagy városából, t. i. Boroszló, Dan
zig és Magdeburgból egyszerre érkezett a’ tudósítás, hogy 
ott az epemirigy mutatkozik. Remélik azonban, hogy ez, 
mint eddig, egyes eseteknél maradand, ’s hogy nem veszi 
fel azon pusztító bélyegét, mellyet ugyanezen városokban 
visele ezelőtt hat esztendővel. Magdeburgban egy főtisztnek 
M. bárónak rögtöni halála által köszönte be, kit kevéssel az
előtt emésztetlenség gyötrött. Úgy lá tszik , hogy ez eszten
dőn ismét a’ szoros dieteticai élésmód ajánlható.

II e l v e c z i a .
íiasel’ vidéke. Ezen fél kanton által a’ zsidók ellen meg

határozott zaklatásra nézve, kik tudnillik hacsak nem mu
tatnak Írást, baseltartományi Eldoradóba be nem bocsátat- 
n a k , Montebello ur egy Schinznachból költ olly foglalatú 
jegyzéket küldöt t ,  hogy Francziaországnak ezen esetben nem 
marad egyéb h á t ra , mint a’ visszatorlás’ joga. Mihelyt a’ 
franczia hatóságok tapasztalják, hogy a’ határszélen lakó 
franczia izraeliták a’ tartománybeliektől vagy a’ határról 
visszautasítatnak, vagy rájok valainelly biindíj vettetik, 
azonnal a’ franczia határba többé szabályozott útlevél’ mu
tatása nélkül egy tartománybeli sem léphet. —

Hí é in e t a 1 f ö’ 1 d.
Brüssel, julius’ 7.

Monsignore Ghiczi, a’pápa’ követje Belgiumban, ki minap 
engedelem mellett Olaszországba utazott, olly szerencsét
lenül já r t ,  hogy folyó hó’ 2án nem messze Marciitól liintója 
felfordulván, a’ mélységbe dűlt. Az ezáltal okozott sérelmek 
azonban nem valának veszedelmesek , ’s az itt ideiglen kö- 
vetségi dolgokkal megbízott Gunelli apát ,  ki mihelyt e’ sze
rencsétlenség felöl tudósítatott, azonnal a’ követség’ elnöke 
után utazott, már ismét megérkezett.

Hollandiából julius’ 8kán. O felsége a’ vvürtembergi király 
és Maria ’s Sophia vvürtembergi herczegasszonyok tegnap 
Haagába érkeztek, a’ scheveningi fürdőt használandók.

czegnét az epemirigy tőle elragadta. E’ járvány folyvást 
öregbül, ’s most naponként 400—500 ember hal meg benne. 
Még Castellamare és Sorrento’ tengerparti vidékeire is elha
rapózott ’s ott, valamint Capuában ’s tájékán, szörnyen dü- 
hösködik. Az idő folyvást igen szép, ’s a’ hévmérő délkor 
24—25° mutat az árnyékban. Városunkat az idegenek el
hagyták, ’s azon kevés, ki el nem utazott, a’ szigeteken és; 
Sorrentóban, mint bátorsagosnak vélt helyeken, keresett me
nedéket. A’ király majd minden nap megjelen nőjével a’ nyil
vános sétahelyeken ; egyébiránt a’ capo-di-montei kastélyban5 
lakik.

Lucca, julius’ 3.
San Feodora herczegné az epemirigytől félvén, családostól 

oda liagyá Nápolyi. Útközben megbetegedvén, a’ livornói 
veszteglőházba (Quarantaine) kellett mennie, hol julius’ Íjén 
ineghalálozott. Livornóban általános a’ rémülés. Nápoly
ban e’ nyavalya iszonyúan dühöng ; naponként néha 500 em
bert ragad el. 'ioscana ’s az egész római status aggodalom
ban és rettegésben vagyon.

Roma, julius’ 4-
Régen beszélik, hogy indítványba hozato tt , dón Carlost 

olly módon segíteni, melly neki talán egy egész hadseregnél 
többet használhatna. A’ római egyháznak Spanyolországban 
még sok párthíve van , ’s a’ szabadelmiiek’ ereje a’ vélemé
nyek’ kiilönfélesége által jóformán megfogyna , ha ezen eset 
valóban teljesülne, miről azonban nem kezeskedünk.

Oroszország'.
Sz. Petervár, julius’ 1.

A’ koronaörökös nagyherczeg útját június’ 12kén Kamysch- 
lofftól tovább folytatta, ’s miután ő fensége Perm megyében 
még 100 verstet haladt, Tobolsk megye’ határára ért. Jun. 
13kán reggeli 5 órakor magát ladikon áttéteié a’ Tara vi
zén. A’ jewlevai állomásnál Tobolon ment keresztül, ’s í r - 
tyscht is elhagyván , éjfélkor Tobolsk városába érkezett. E ’ 
napon 257 verstnyi utat tett. Jun. 15kén reggeli 10 órakor, 
nyugati Szibéria’ főkormányzójának kíséretében a’ székes- 
egyházba ment ’s hálát adott a’ Mindenhatónak, hogy Szi
bériába, mellyet még a’ császári háznak egy tagja sem láto
gatott meg, szerencsésen eljuta.

T ö r ö k o r s z á g.
Konstantinápoly, június’ 5.

A tie herczegasszony’ férhezmenése már el van határozva, 
hanem még egy esztendőre halasztatott, jóllehet már Hdvar- 
népe ki is neveztetett ’s háztartása elrendeztetett. A’ szul
tán , úgy látszik , még nem választott férjet számára. Aza
latt pedig cselszövet cselszövetet vált fel a’ serailban a’ her
czegné’ keze’ elnyerésére.

Lord Ponsonby az angol gőzhajózási társaság’ egy küldött
ségének , melly a’ bujukderei csatorna’ hoszábani hajózásra 
nézve közbenjáró legyen, újra azon szilárd feleletet adá, 
hogy ő hivatalában nem kéri azt kegyelemképen, a’ mi őt 
jogképen nem illeti, ’s általában a’ parti lakosok’ ellenséges 
indulatára u ta l t ,  kik e’ concurrentia ellen kétségbeesett lé
pésekre hajlandók. — Legiíjabb időben W assaf effendinek 
számos pártoltjai is a’ palotai szolgálatból elbocsátattak; 
W assaf maga száműzetése’ helyére elutazott.

A’ dunagőzhajózási társaságnak „ Herczeg Metternich Ke
lemen“ nevű gőzhajója, melly a’ főváros és Jrapezunt kö
zötti rendes összeköttetés’ fentartására van határozva, jú 
nius’ 25kén érkezett Konstantinápolyba.

G örögország.
Athénéből június’ 26kán költ legújabb tudósítások szerint 

Otto király a’ bajorok’ hazaküldését elhatározta, kivévén né
melly tiszteket, kik az ezredek’ törzsökét képezik. Az utób
biak közűi sokan 'a’ krimi nagy orosz táborba készülnek 
menni. Hasonlókép Otto király’ rendeléséből ezután nem 
összeírás’ utján fog hadsereg alkottatni Görögországban, h a 
nem minden községnek joga leend, illetőségét saját válasz
tása szerint adni meg. — Porosban folyvást tar t  a’ dögmi
rigy. Lyrában nagy kórházat építettek, az isméretes Ra/ly- 
ház pedig egy v á l t ó b a n k ’ felállítására nyert engedelmet. 
Otto király a’ dögmirigy miatt még nem kezdette el utazását.

PÉIZ-FOLYAM.
Becs, Julius’ IS.

A’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 petes p.p

O laszország.
Nápoly, június’ 27.

Leopold syrakusi k. herczeg a’ Ricvicra di Chioja téren volt 
Eszter ház y p aló tá t megvette.

Nápoly, julius’ 1.
O f. az özvegy királyné tegnap a’ legnagyobb sietséggel 

utazott el Manfredoniába, miután 24 óra alatt mindkét tár- 
salkodónéját , t. i. Schmucker bárónét és San Feodoro her-
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ly e lv e k ’ tanítása.
Nem létezvén még c’ Helyütt olly intézet, 

melly nem csak a’ tanuló, hanem a’ többi ifjúságnak, 
főképen a’ kereskedéssel foglalatoskodónak kívánatos, 
közhírré tétetik, hogy felsőbb engedeleminel

folyó évi augustus’ lén
az e’ czélra újólag felállított helyen az első pályázat 
el fog kezdődni, mellyben kiki havonként előre lete
endő 2 ezüst forintért

minden héten háromszor oktatást nyerhet

angol, franczia és olasz nyelvben.
Különös kívánatra külön lec/kék is adatnak. — A’ szük
séges előkészületek miatt kérettetnek a’ tanulni kívá
nok, hogy minél előbb a’ séta-téren, Brauer-házban, 
7^9 szám alatt, földszint, 10 és 12 óra közt mago
kat jelenteni tie terheltessenek. (1)

Ä  H i r d e t m é n y .  A ’ nagymélt. ni.
k. helytartó tanács’ rendelése’ következ
tében köz hírré tétetik, hogy t. n. Nyitra 

vármegyében fekvő ’s vallási alapítványhoz tartozó 
Elefánt!uradalombeli PODLUSÁM MALOM’ kiigazítá
sára a’ hely’ színén tartandó árverési határnap f. e. au- 
gustus’ 7kére tűzetett ki. Kik ezen az árverés’ utján kia
dandó igazítást felvállalni akarják, a’ fentebb kitett idő
ben ’s helyen jelenjenek meg. (3)

Pesttói hat oran\ ira fekvő T a p i 0 B i c s k e  helysé
gében özvegy Bi t s  k e y  Sebestyén kapitányné asz- 
szonyságnak rész-jószága 6 esztendőre újra haszon
bérbe fog adatni, a’ jövő lS3Sik évi szent György- 
naptól kezdődvén az új árenda; melly végre a’ jövő 
augustus’ 28dik napja árverésül Pesten kitiizetik, — 
a’ többit D á n i e l  Miklós meghatalmazott urnái Pesten, 
Váczi-utczában a’ „vörös ráknál“ meg lehet tudni; a’ 
Hezitálni szándékozók ne terheltcssenek 100 ezüst forint 
bánatpénzzel megjelenni. (jj

G yapjú-raktár P esten .
Roszakarók ezen közhasznú vállalat ellen arra vetemednek, hogy annak 

ártsanak és a’ hozzájárultat akadályoztassák, ’s nyilvánosan azt híresztelik; 
hogy megszűntem a’ lerakott gyapjúra előpénzt adni.

Szokásom lévén mindig, szó ’s Írásbeli kötelezéseket mint becsületes em
ber lelkiösméretesen teljesiteni, egynyiretü gyapjúnak mindazon czimzett te- 
nyésztőjit, kik e’ folyó évben ezen egyesülethez járulni kívánnának, megké
rem, hogy hasonló rósz szándékú kisebbítések által ne engedjék magokat el- 
csábitatni, egyúttal kinyilatkoztatván: hogy szerződés által lekötöttem maga
mat előpénzt adni; következőleg azt minden halogatás nélkül teljesítem ’a 
teljesitendem. (2)

Licdcmanii.
Nyomtatja Wigand Kár. Fridiik.



POZSONY, kedden
Tartalma:

a’ honi politikai 's neinpolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
birüladása, bogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kéz mii
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

lé»-’ ’s víz’ áthidalnia, ’s mindennemű 
hirdetmények.

Magyar- és Erdély ország.
Ő cs. k. apostoli Fölsége gróf Károlyi Lajos urat, 

tulajdon esedezése’ következtében, t. n. Csongrád 
vgye’ főispányi hivatala’ helytartóságától felmen
teni s’ f. e. május’ 18án költ legfensőbb rendelése 
által Tajnay János urat, cs. k. tanácsost és t. n. Bars 
vgye’ eddigielső alispányát a’ fent érintett vgye’ főis
pányi hivatala’helytartójává kegyelmesen kinevezni 
méltóztatott.

Ő csász. kir. Felsége f. e. junius’ 27kén Schön- 
brunnban költ legfensőbb határozatánál fogva, nyu
galomra lépő fő hadi biztos és erdélyi íő hadi kor
mányszéki előadó Glumatz Joachim Györgyöt, sok 
évi hű szolgalatja’ tekintetéből az ausztriai cs. Leo- 
pold-reud’ kis keresztjével, díjfizetés nélkül, kegyel
mesen megjutalmazni méltóztatott.

A’ nagymélt. magyar kir. udv. Kamara, miután a’ 
kir. kamarai fő-fizetőhivatalnál IIüber András pénz
tárnokká lett, ’s igy a’pénztár-tiszti hely megüresült, 
erre Kürthy István járulnokot kimutatott ügyessége 
’s eddigi hű szolgálatja’tekintetéből alkalmazta, utol
só járulnokkápedig ugyanazon hivatalnál eddigi fize
téses gyakornokot, Grobetty Ferenczet, szintazon 
oknál fogva nevezte.

A’ magyar tudós társaság , jnlius’ 3d. és lOd. tartott kis 
gyűléseiben több rendbeli belső tárgyakkal foglalkozott. Szinte 
3dikán a’ megbizott bírálók’ tudósítása’ következésében egy 
gazdasági munka visszautasítatott; Sheridan’ vigjátékának 
„Rágalom’ iskolája“ Tóth Lőrincz 1. t. által készített fordí
tása pedig gróf Dessewffy Aurél 1. t. és Schedel Ferencz ti- 
toknok’ előadások’ következésében a’ K iilf. Játékszínbe felvé
telre ajánltatott a’ nagygyűlésnek. Julius’ lOkén egy mathe
matical és egy orvosi munka, szokott mód szerint vizsgálat 
alá bocsáttattak ; egy drama; ’s egy nyelvtudományi munka 
pedig, az előadott bírálatok’ következésében nyomtatástól el
mozdítottak. —• A’ könyvtár’ számára az edinburghi kir. — 
’s az amerikai pliilos. társaság, munkálataik’ legújabb köte
teit küldők be; ’s ezeken kiviil a) Du Ponceau Péter az ame
rikai társaság’ elnöke ’s m. academini 1. tag , némelly újabb 
William Pennt ’s az amerikai büntető rendszert illető irato
k a t ; b) Bélteki Nagy Zsigmond, Erdély’ históriája’ rövid át
nézését egy táblán (iVíaros Vásárhely, 1837); c) Hrabocszky 
Dávid Utazási rajzai’ 2dik kötetét (Kassa, 1837); d) La
dányi György; Beringius’ Florus danicusát (Othiniae, 1698) 
és Saavedra’ symbola christiano-politicáját (Brüssel, 1649); 
végre Bárány Ágoston lev. tag. némelly a’ magyar nyelv’ 
ügyét Torontóiban illető nyomtatványokat. (Jelenkor)

M a g y a r  s z í n h á z ,
Honi lapjaink örömmel tudósítják a’ közönséget, hogy pesti 

nemzeti színházunk légszesszel (gas-, nem gaze , mert az szö
vet) fog kivilágítótni mind a’ szinpadon , mind a’ szinterem
ben ; még pedig Weber Antal pesti polgár fogja ezt készítni. 
Mellette szemléljük a’ sok haza#úi adakozást, és már most 
kételkednünk nem lehet, lesz és rövid idő múlva lesz magyar 
színházunk. — De legyen "szabad a’ Hírnöknek szerényen kér
dezni: „Nem tétetnek c előkészületek ama szellemi, ama ne
mesebb légszesz iránt, melly a’ színpadot kivilágítsa’s melly- 
nek mindeddig érzékeny híjával vagyunk*? — Színészeink míve
lik e magokat előre , hogy e’ díszes teremben díszesen lép
hessenek föl ? — Tanulnak e jobban declamálni. nehogy mint 
eddig, néha fülsértőleg szavalják el szerepeiket , olly szóra 
tevén a’ súlyt, mcllyre épen nem való, ’s igy a’ költő’ értel
mét elcsavarván, a’ versnek pedig nyomát sem hagyván a’ 
halgató’ fülében. Van e oktatójok, ki a’ költemények’ bel
sőbb értelmébe avassa a’ színészeket, az allusiók’ értelmét 
megmagyarázza ’s igy a’ színésszel tökéletesen meg is értesse, 
mit mond, úgy hogy a’ szigorúbb bírálóval is észrevétesse, 
hogy szerepe’ szellemét egészen felfogta*?— Tanulnak e já r 
ni, szerepeik’ mivoltához képest (kivált a’ conversatiói dara
bokban , hol a’ német játékszínben is csak kevés társaság 
eléggé kimívelt) mozogni, állni, ülni, nevetni stb? Mert mind
ezeket máskép teszt P éter ,  máskép Pál. E ’ végett megte
kintenek e más remek színpadot*?— nem értem ezzel a’ pesti 
németet, melly maga is ugyan sokat nélkülöz e’ tekintetben, 
hanem a’ bécsit, berlinit —• hogy az ottani hősök’ előadásá
ból nem annyira azt vehessék ki, mit tenniök, mint azt, mit 
kerülniük kellene. — Szóval, tanulnak e színészeink *? Mert 
ha csak olly halkkal lép előre játékszínünk’ szellemi kimiive- 
lődése, mint eddig történt, akkor bár márvány házat épít
sünk neki, bár légszesznek szeszével világítsuk azt ki, csak 
silány és meddő erény’ ’s ízlés’ iskolája leend az, mellyet

9. szám.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B alitsfa lv i Orosz József.

JULIUS* 2 5 kén 1$ 3 7 .
Feltételek;

Megjeleli e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
eziist forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr.— Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy 1 Yigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Füslnlti Länderer Lajos' könyvinühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ tzím alatt küldetendők: „A’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalánálPozsonyban .a — A’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s ízetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

A u s z t r i a .
Bécs, julius’ 21.

O Felségüknek a’ Császárnak és Császárnénak 
utazási hírei’ következésében O Felségük, miután 
f. h. 13, 14én Hof-Gastein és Wildbadot. megláto
gatták volna, 16án d. u. 1 órakor óhajtott állapotban 
Salzburgba ismét megérkeztek és a’ cs.k. téli palo
tába szálltak. O Fölségöket Kikén várták lseidbe.

A’ cs. k. hadseregnél következő változások történtek:
Wertthlandi Pausch Károly altábornagy a’ 16dik számú 

gyalog ezrednek és báró Waldstätten György vezér őrnagy 
a’ császár-vadász ezrednek másod tulajdonosaivá neveztettek.

Előléptettek; alezredesekből ezredesekké: báró Harsch 
Ferdinand, Binnenthali Richter 14 ezredből b. Fürstenwárther 
56 számú gyalog ezredhez; báró Simbschen Ferdinand, 
János főherczeg’ 1. számú könnyiilovas ezredétől az 5. szá
mú savoyi könnyű-lovasokhoz ; Pfanzelter Károly, Rainer 
főherczeg’ 11. számú gyalog ezredéből, ugyanazon ezred
ben;  nemes Moulholand Pé ter , Károly főherczeg 3. számú 
gyalog ezredétől, báró Gollner’48. számú gyalog ezredéhez.

Őrnagyokból alezredesekké: Tiemendorfi Täuber József, 
báró Fürstenwárther’ 56, Negroni János Rainer főherczeg’ 
11 számú gyalog, Ternovai báró Stipsicz József János fő
herczeg’ 1. számú könnyűlovas ezredéitől, ugyanazon ezre- 
deknél; Ullrichsthali Ullrich Ferencz a’ bécs - újvárosi kato
na’ académiabeli professor Máriássy báró’ 37. sz. gyalog ez
redétől tíinenthali Richter’ 14 sz. gyalogezredéhez; Unger- 
schiitzi gróf Wengersky Eduard, Haugvitz’ 38. sz. gyalog 
ezredétől, Károly főherczeg’ 3. sz. gyalog ezredéhez egy 
gránátos zászlóalj’ parancsnokává.

Gyalog és lovas kapitányokból őrnagyokká: gróf Casti- 
glione Auguszt, Fürstenwárther báró’ 56 ; báró B aczynszky  
Károly, Károly Ferdinand főherczeg’ 51 ; Mitlanocich János, 
Benczúr’ 24. számú gyalog ezredeikből, ugyanazon ezredekben; 
Magyar N agy-’Sombori 'Sömbory Sándor, az 5. sz. savoyi 
könnyűlovas ezredtől, János főherczeg’ 1. számú könnyiilovas 
ezredéhez; Schönberger János, a’ táborszer-pattantyusságtól, 
az alsó-ausztriai határőrző pattantyús-kerülethez, a’tábornagyi 
pattantyússág’ igazgatóságánál hivatalát megtartván.

Hermimenthal Jakab Ferencz az alsó ausztriai határőrző 
pattantyűssági kerülettől táborszer - hivatal* pattantyússága’ 
parancsnokává lett.

Báró Schirnding Ferdinand, Károly Ferdinand főherczeg’ 
51. sz. gyalog ezredétől, Victorini’ gránátos zászlóalja’ , és 
Gellich Antal, llothkircli gróf’ 12. számú gyalog ezredebeli 
őrnagy, Neugebauer báró’ gránátos zászlóalja’ parancsnokivá 
lettek.

Nyugalomba tétettek: Wattek János, alezredes Fürsten
wárther báró’ 16. sz. gyalog ezredéből. Gyalog kapitányok: 
Wojatschek József, Mazzuchelli gróf 10., és Raszich Jakab, 
a’ 9. sz pétervári határőrző gyalog ezredekből. Lovas kapi
tányok: Weitenbergi Wevera János a’ 4. sz. császár uhlán-

ezredből, ’s Kraft Ferencz, Hardegg Henrik gróf’ 7dik sz. 
nehéz vasas ezredéből mindnyájan őrnagyi cziinmel.

Siszak Erneszt, Estei Ferdinand Ferencz főherczeg’ 32. sz. 
gyalog ezredebeli ezredes legfelsőbb engedelinet nyert szent 
Nagy Gergely pápa’ rendje’ közép keresztjének elfogadására 
’s viselésére.

A’ K É T  E L V.
Azon tusa, melly a’ Pyreneusok’ túlsó részén már 

négy esztendő éta tart, kétféle természetű : Spanyol- 
országra nézve nemzeti, Európát tekintve próbatéte
les (experimentale).

ügy van, próbát tesznek a’ Cincán ’s Ehr ón, ’s e1 
próbatétel nagy fontosságú. Jtt két fiatalomnak ha
sonlító (comparativ) erejéről forog fenn a’ kérdés, 
t. i. a’ r e v o l u t i o’ ’s a’ monarcf i i a ’ e l v é r ő l .

E ’ próbatétel szükséges valaEuropa’ jövendő sor
sára. A ’ franczia szabadelmtíségnek, melly a’ 18ik 
század’ bölcselkedői’ ’s a’ 19iki féktelenek’ (anar- 
cliisták) munkáját folytatta, hoszas hazugságára azt 
hihették volna sokan, hogy a’ revolutionalis elv az 
erősebb, a’ legsziikségesb, ’s azért a’ legtársaságosb 
(social). A ’ nemzetek, ama’ hamis eszmék’ hatalma 
alatt, mellyeket a’ franczia szónokszék ’s az angol 
sajtó terjesztőnek, mármár a’ revolutionalis tanít- 
mányok’ (doctrines) elfogadása felé hajóidnak.

Első lázadásunk’ alkalmával a’próba nem tétethe
tett meg, mert a’ nemesség kivándorlóit, a’ hős Ven- 
deében, melly olly óriási módon harczolt a’ convent 
ellen, a’ királyi herczegek hibákat követtek el, ’s a’ 
királypártiak király’ fiijával voltak.

Mióta e’ két elv a’ világkormányért küzd, most 
legelőször vezérli a’ király párthívei!; a’ királyi 
kard keresztbe van vetve a’ revolutio’ kardjával. 
Meglátjuk, a’ két ellenség közül mellyiknek keze 
keményebb, mellyiknek karja erősebb.

’S im Spanyolországban foly a’ harcz! Spanyol- 
ország azon zárt tér, hol a’ per, mel ly a’ világot már 
fél század óta zavarja, elítéltetik. Üdv neki; vére 
Európáért foly! mert a’ miveltség’ kérdése, mellyet 
ő karddal dönt el, minden társaságban uralkodik. 
Ha e’ két elv fölötti harcz nála nem folyna, máshol 
dühöngne ’s tán mindenütt. — ’S csak lássuk, milly 
feszültek , milly mozdulatlanok a’ többi nemzetek e1 
harcz’szemléleténél; lássuk azon általános szoronga- 
tást, melly ezen látványhoz kapcsolódik: nem lehetne 
e mondani, hogy a’ társaságok’ sorsa függ az itt ké-

a’ miveltebb magyar csak épen propter bonum pads  látoga- 
tand meg. —- Eddig nem lehetett szigorúbb bírálásnak helye, 
nehogy a’ gyenge és sovány földbe ültetett növény egészen 
elhervadjon; de most, örvendetesen változván a’ külső ’s 
anyagi körülmények, mondjunk le minden önkecsegtet s rő l’s 
iparkodjunk színészeink’ tudományos és művészeti leképezé
sén. — Tudja a’ Hírnök, hogy a’ magyar o p t i m i s m  n s n a k  
ama légiói itt olly förtelmes c r u c i f i g é t  harsogandnak el
lene, miilyennel néha a’ legliibásabb színészi előadásokat is 
meg szokták tapsolni; de ezzel nem sokat gondolván, vala
mint más alkalommal, úgy e’ helyütt — szokása szerint — 
megmondja ’s megmondandja az igazat. — Még kevesebbet 
tart a’ színészi— világszerte elismért — önszeretet’kifakadá- 
saitól, mellyek ha igen hangosan találnának emelkedni, méltán 
lógnának v issza’s korlátaiba utasítatni: hanem még egyszer 
kérdi mindazokat, kik a’ magyar színház mellett olly neme
sen fáradoznak: történik e már valami a’ magyar színpadnak 
erkölcsi ’s művészeti tökélyesítésére ? Mert hogy a’ szel
lemi kiképzés hoszabb időt kíván mint a’ színháznak felállí
tása, senki sem fogja tagadhatni. — Többnyire teljes bizoda- 
lommal várja a’ Hírnök, hogy honunknak ama számos osztá- 
lya, melly előítéletek nélkül tekinti ügyeinket, jelen figyel
meztetését nem csak kárhoztatni nem fogja, hanem talán 
egy kis figyelmére is méltatandja, a' minek csak hasznos kö
vetkezései lehetnek.

L e v e l e z é s .
Becs, julius’ 22.

János Főherzeg a’ napokban ide váratik ’s aztán Varsón 
keresztül az orosz táborba teendő útjára induland. A’ cs. k. 
hadseregből számos tisztek fogják Ő Főherczegségét a’ tá
borba kisérni. Ilire van, hogy Vakani, a’ mérnöki testület’ 
ezredese is, ki az olasz seregnél Napoleon alatt Spanyolor
szágban szolgált és a’ hadseregnek ottani táborozását leírta,

kísérője leend. Herczeg Lichtenstein Károly vezérőrnagy is 
több tiszttel együtt, Ő Felségének a’ Császárnak megegye
zéséből, hasonlólag oda menend. — Károly Főherczeg két 
kisebbik gyermekével Badenben mulat. — Julius’ 19kén estve 
lépett föl először a’ hires Eisler Fanny az udvari színházban 
Sylphide balletban ’s leírhatatlan elragadtatással fogadtatott. 
Minden előkelők köszönték a’ bájló béc sín ét, ki is kellemé
vel ’s mesterséges tánczával már e u r ó p a i  hírre kapott ’s 
itt is legnagyobb tetszést nyert. —- Az idő’ járása igen kel
lemetlen ; mindennap eső, ’s estve felé többnyire érzékeny 
hideg. Azért is különösnek találtam, hogy Gerold ur egyik 
könyvét a’ bécsi újságban illy felírással h irde ti: „ Heilschrift 
für die warme Z,eit.<-Í — Már nem tudom, az időt akarja e 
gyógyítni, hogy melegebb legyen, vagy tán ő olly melegen 
ü l , hogy a’ hideg iránt nem olly érzékeny mint mások. — 
A’ főváros többnyire már nagyon üres, falun lévén, ki csak 
foglalatosság vagy kénytelenség által itt le nem lánczoltatik.

H * % .

l í Ö n y v i s i n é r t e t é s .
Ragusai herczeg Marmont marschalV utazása Magyar -  és 

Erdély országon keresztül. Az eredeti, Orosz-és Törökország
ban tett utakat is magában foglalván, 2 darabban jelent meg 
1837. Pátüsbon Lavocatníű; — a’ magyarhonit németre fordí
totta Alcensleben L. Leipzig bei Georg Wigand, 1837.

Érdekes, egy tapasztalt,  sok országokat és nemzeteket 
látott külföldi statusembernek és nem régiben hires vezérnek 
két magyar honunkban tett utazásakor feljegyzett észrevéte
leit olvasni. Meg nem állhatta tehát alulirt, hogy ezen mun
kának rövid kivonatját és az abban találtató némelly bal ada
tok’ igazításait a’ Hírnök’ tisztelt olvasói elébe ne terjessze.

Az élőbeszédben mondja a’ szerző , hogy déli Oroszország 
lévén utjának czélja, két ut vala előtte, Galiezián egyfelől, — 
másfelől pedig Magyar- és Erdélyországon keresztül; — ez



szülő kifejléstől. Hol létezik a’kormány,hol a feleke
zet, hol az ország, melly magát akármi módon ne 
látná e’ kifejíésbe keveredve?

Milly csodálatosak a’ Gondviselés’ utjai! Midőn 
Europa egy létalapos kérdés fölött meghasonlik, 
midőn a’ két ellenkező vélemény már általánossá 
tette a’ pert, midőn már minden megérettnek tet
szik, ’s midőn a’ középtengertől az éj szaki jegekig 
az egész kétféle értelemre oszlott népesség kész
nek látszik véghetlen háborúba rohanni: a’ Gondvi
selés egy, Európától hegység által elkülöii űzött kis 
tartományt választ, két derék leventét jelel ki, ’s 
a’ két ellenséges párt’ zászlóit kezeikbe adja; ’s 
mig köztök a’ harcz megszorított arányban kezdő
dik, mig tízezer emberből álló seregek egy való
sággal nagyobb czélért harczolnak, mint az volt, 
mellyért Napoleon és Sándor nyolcz száz ezer em
bert torlasztottak egymás ellen, addig a’ többi né
pesség cseleket sző, meggazdagszik, Párisban, 
Londonban, Pécsben, Berlinben, Pétervárott vas
utak készülnek, könyvek, képek, szobrok . . . .  
ügy látszik, mintha a’ Gondviselés e’ kérdésbe csak 
annyi embert akart volna avatni, a’ mennyi megfej
tésére szükséges volt, ’s igy kívánta megegyez
tetni a’ nemzetek’ jólétét az emberi ész’ érdekével 
olly probléma’ feloldásában, melly annak kiterje
dését ’s előhaladását gátolja.

Minden felvilágosodott ész előtt már nagyon elő
haladott a’ spanyol próbatétel: a’ revolutio’ elve 
meggyőzetik, ’s a’ mi még nevezetesb, nem vala- 
melly nagy ütközet’ elvesztése által. Illy kifejlés 
nem bírt volna elegendő jelentőséggel a’ nemzetekre 
nézve; mert a’ háború kétes, ’s az erkölcsi igazsá
gok nem függhetnek a’ győzödelem’ szerencséjé
től. — A ’ revolutio elgyengülés által ’s éhhel vész; 
meghal, mivel teljességgel ellent nem állhat, mert 
nem mozdulhat férjíiasan, mert hasonlít egy szét
szedett önmozgonyhoz (autumat), mellynek mozgá
sai értelem, egyesség nélküliek, mivel mindazon 
anyagi erő, mellyel élhetne, közönösített, meg
gyengített, alapelve’ hijányai által. Ha százezer 
ember’ kiállításával akar magán segíteni, fele V. Ká
roly’ soraiba szökik, másik felét nyomorúság ’s éh
ség öli el; ha Gomezet akarja erőltetett hadmené
seiben követni, katonái megtagadják a’ fáradságot 
’s a’ dupla élelem’ hordását; ha egy tüzes és mun
kás generált küld más vezér’ helyébe, ez megta
gadja a’ parancsnokság’ átengedését ’s utódját agyon- 
lövéssel fenyegeti; ha bárddal fegyverkezik fel, 
ez reá visszaesik ’s ön vére foly a’ városokban; ha 
a’ városok’ segedelmét szólítja fel, a’ junták füg
getlenség’ kihirdetésével felelnek. Kormánytalan- 
ság az igazgatásban, kormánytalanság a’ hadsereg
nél, vérengzés a’ varasokban, lázadás a’ vidéke
ken. Ebben vész el hatósága, ebben gyengül ’s 
fogy el ereje. — Végre Anglia, Francziaország és 
Portugália által segítetve, birodalmának kilencz ti
zedével parancsolván, itt adót ’s embereket szerez
hetvén, mindenütt, még a’ franczia’s londoni tőke
pénzesek’ zsebeiből is pénzt vevén föl, eladván az

utóbbit választá, mert ezen országok sokkal hathatósb érdeket 
nyujt° ttak , mivel dicső jövendővel bírván és roppant gazdag
ságnak elemeit rejtvén magokban, arra látszanak kijelelve, 
hogy az ausztriai Ház’ hatalmának főtalpkövévé váljanak.

Két utat tett a’ hős szerző honunkban; az elsőt 1831ben 
Sopron, Kőszeg, Keszthely, Fejérvár felé Pestre, innen pe
dig a’ bányavárosokon keresztül Pozsonynak vissza Pécsbe.

Fraknórul szólván, igy ir: ,,Az Eszterhdzy nemzetség’ 
herczegei talán egész Európában egyetlenek, kik a’ középkor’ 
nagy vazallusira emlékeztetnek. Roppant jószágok és olly 
vagyon, melly jó sáfárság alatt egy független uralkodó’ va
gyonához hasonló , egy lierczeg E . olly országban mint a’ 
magyar, azon nagyságnak elemivel bir, hogy a’ trón melletti 
legjelesb állást biztosíthatná magának. Ő fejedelmének jobb 
karja, hazájának jóltévője lehetne.“ —

Kőszeg vidékét dicsérvén, a’ városrul azt mondja,  hogy 
inkább német mint magyar városhoz hasonlít. Apátiában gróf 
Széchényi Pált látogatván meg, róla ezt írja: „Ő gazdaság
gal és földmivelésscl foglalatoskodik, mint minden (?) ma
gyar urak“ — ! A’ szombathelyi templomot méltán dicséri.

Innen Keszthelyre ér: az itteni kastélyra nézve sajnálja, 
J'°£y e£y homokos térségen távolabb épült a’ Balaton’ part
jától; a’ kertnek földjét rosznak mondja. Ila a’ kastély a’ 
Balaton mellett azon helyen épült volna, hol most egy bor- 
és mulatóház áll, sokszorta kiesebb fekvése ’s kilátása vol
na. A’ Georyicon’ érdemét elismeri.

Bánja a’ szerző, hogy a’ Balaton’ déli partján Fejérvár felé 
lolytatta útját és nem a’ sokkal szebb és érdekesebb éjszaki 
részén. Sok használható földet lehetne a’ Balaton’ posványos 
partján nyerni, ha a’sió foki malmok elbontatnának— ,,habár 
itt a’ köz érdek nem kétes, van magányos érdek, melly ezen 
egyszerű dolog’ kivitelet gátolja.“

Lengyeltótiról azt jegyzi meg 31., hogy Magyarországra 
nézve hasznosabb volna angol méneket a’ lovak’ nemesítésére 
tartani, mintsem az apró arab fajtát. — Fejérvár „tegnap

egyházi javakat, a’ templomok’ harangjait ’s a’ szent 
edényeket, elvesz ’s legázoltatik; mig F. Károly, 
nem bírván egyébbel, mint egy amaz által semminek 
nyilatkoztatott joggal, keresztúlhat a’ hegységen, 
átkel a’ folyókon, megver minden ellene küldött se
reget, talál katonákat, fegyvert, hadiszert, élelmet, 
pénzt, véghez viszi a’ legszövevényesb, legmeré
szebb hadterveket, ’s előnyömül e’ pillanatban a’ 
főváros felé, melly trónjának bitorlója ’s azon pár
tosak’ gyülekezete által, kik őt száműzék, elhagya- 
tik.

Véleményünk szerint az illy eredmények nem en
gednek kételkedni a’ monarchiái elv’ felsőbbsége ’s 
a’ zendülői elv’ alsóbbsága felől. Azok előtt, kik 
ezen elvekről elvontan (in abstracto) eszmélkednek, 
ez adatok megfoghatatlan ok volnának. Az anyagi 
renden alapúló okok mind V. Károly’ vesztét jósol
ták, ’s azért a’ pártosak’ kérkedése könnyen ma
gyarázható. De most már bebizonyult az egész vi
lág előtt, hogy egyedül az erkölcsi erő minden. A ’ 
royalista hitel tehát helyre állítatott minden értei 
meséknél, ’s tudni fogják, hogy a’ monarchiái elv’ 
győzödelme biztosítva vagyon, valahányszor a’ zen
dülői elv ellen harczoland. Ismételjük, ezen ered
mény tömérdek; ez változtatja meg a’ mívelt világ’
helyzetét. (Gazette de France.)

líagybritaniiia .
Ő felsége július’ 18án személyesen fogja a’ parlamentet 

eloszlatni (helyesebben, elhalasztani). Parancsolat adatott 
k i , hogy ezen napra statusöltözete készen tartassék.

Jövő szerdán vagy csütörtökön ő felsége a’ parlamentet 
eloszlatandja. Az líj ’s ifjú királynénk’ uralkodása alatt le
gelső parlament, Anglia’ évkönyveiben bizonyára egy leend a’ 
legnevezetesbek közűi. O (a’ királyné) nyilván tűzte ki az 
e l  ő h a l  ad  á s ’ z á s z l ó j á t .  A’ szabadelmű rész igen hi
hetőleg h ű s z taggal többet fog nyerni mint az előbbi válasz
tások’ alkalmával, mi a’ kormánynak köriilbelől h a t v a n  
személyből álló többséget adand. Irland ehez tizenkettővel, 
Skóczia kettővel vagy hárommal, a’ többivel pedig Anglia já- 
ruland. E ’ többségben a’ ministerek ’s a’ nemzet tökéletesen 
megnyughatnak: ez pedig elegendő arra , hogy a’ kormány’ 
rendszabályinak és kivánatainak teljes biztosítást szerezzen, 
’s hogy a’ ministereket mindennek szoros megfontolására 
b ir ja’s mindenkor nagyon vigyázókká tegye. A’ felettébb erős 
ministeri többségek mostani alkotmányunkban többé nem al
kalmatosak, kelletinél nagyobb önhittséget csepegtetnek a’ 
ministerekbe, ’s a’ toriek, kik Liverpool' haláláig akármelly 
rendszabályt ki bírtak eszközölni, most már érezik annak 
következését.

Julius’ 12én a’ királyné a’ bath-rend' lovagjait ’s tisztjeit 
a’ St. James palota’ királyi teremében fogadta. O felségén 
rajta volt a’ rend’ palástja, szalagja ’s jegye. Eszterházy  
herczeg cs. k. ausztriai követ, a’ rend’ czimerkirálya és sir 
W. Woods szertartásmester által két ifjú lovag, sir L. 
Halsted és Durham lord között bevezettetett és a’ királynétól 
lovaggá ü tte te t t , ki is ,,a’ becsületes katonai bath-rend’“ nagy- 
kereszt] e’ csillagát és szalagát neki felakasztotta.

Lord Durham Londonbul julius’ 8kán Nord-Durham gróf
ság’ választóihoz levelet küldött, mellynek érdekesb és sok 
honi törvényhozóink’ és publicistáink’ legnagyobb figyelmére 
méltó része imigy hangzik: „Óhajtom, hogy a’ brit népnek 
olly nagy része,, mint csak mindenkor lehetséges, az ország' 
fenálló intézvényei, a’ királyszék, a’ lordok’ háza, a’ követek’ 
háza ’s az uralkodó egyház körül összeseregeljék. Nem ki

ről való város, melly csak reményeket mutat, de nem emlé
kezeteket.“ A’ Fejérvár és Buda közti vidékről igy i r : „Ila 
Magyarország’ polgári állapotának elkerülhetetlen megválto
zása következend, ezen ország földünknek legszebb és leg
gazdagabb országai közé fog tartozni. Előretörekvése olly 
nagy, hogy minden akadály’ ellenére, a’ birtoknak becse te
temesen felrúg. Egy busz évvel ezelőtt egy kéznél lévő, de 
azóta három fiú közt felosztott és több leányok’ kiházasítá- 
sa által megcsökkent vagyon, most minden egyes fiúnak an
nyit jövedelmez, a’ mennyit ezelőtt az apának az egész bir
tok ; és még nem látni, hol fogja végét érni ezen nevekedő 
gazdagság.“  —

Pesten jelen volt az utazó egy lóversenyen. „Pesten úgy 
mint Bécsben ezen versenyfutásoknak látogatása divatoz, ám
bár ezen intézetek kevés serkentést érdemlenek. Szolgai után
zása ez egy angol nem nagy hasznú szokásnak. Kétségkí
vül jó az elméket a’ lovakkal való foglalatoskodáshoz szok
ta tn i , a’ fajok’ javitásáróli fogalmakat felvilágosítani, és 
azoknak rugót nyújtani, kik a’ lótenyésztésre szánják mago
kat ; de melly különös és közvetlen haszon vagy nyereség ered
het ezen versenyfutásokból ? mi érdeme vagyon egy lónak a’ 
másik előtt, ha több (angol) mértíoldnyi futásban nehány má- 
sodpercczel hamarább a’pályához ér? Nem rejtezik e inkább 
az eredmény (resultatum) a’ lovász’ ügyességében, mint
sem a’ ló’ tulajdonságában? Ezen úgynevezett futó lovak 
(Itennpferde) alkalmatosak e valami hasznos szolgálatra? 
A’ lovak szükségesek hadi szolgálatra, földmivelésre, teher- 
vontatásra, a’ fényűzés’ equipageira. Valamivel nagyobb vagy 
kisebb sebesség ezen különböző használatoknál nem sokat 
tesz. A’ felserkentés, a’ dijak és jutalmazások inkább azon 
következésekre volnának fordítandók , mellyek a’ köz és házi 
haszonvétel’ szükségeinek megfelelnek, nem pedig egy csu
pán képzelt érdemnek. Angliában, — hol minden l’aju és 
minden jó tulajdonságú lovak nagy számmal találtatnak — 
ez inkább helyes, mert az angolok’játékvágyának (Spielsucht)

vánok új intézvényeket behozni, hanem a’ régieket őrizni ’s 
megerősíteni. Ebben alapszik az én s ellenfeleim közötti kü
lönbség. Némellyek ezen intézvények’ hasznait minél kisebb 
néposztályra kívánnák szorítani; én  szeretném mindazokra 
kiterjeszteni, k i k  a z o k a t  m e g f o g n i  k é p e s e k  ’ s 
ó t  a i m a z n i  e l é g  e r ő s e k .  Mások ismét semmivé szeret
nék tenn i, hogy ábrándos (phantasticus) és próbálatlan el
vekre újakat építsenek. É n szeretném — ismétlem — fen- 
tartani azokat, de hathatósságukat nagyobbítani és gyámo- 
litóik’ számát szaporítani kívánnám. Már gyakorta kimutat
tam azon utakat és eszközöket, mellyek által véleményem 
szerint ezen hathatósságot leghamarább meg lehetne szerezni; 
de e’ nyilatkozásokat mindenkor, valamint most is, azon el- 
tökélett szándékom’ kijelentésével kisértem , h o g y  a’ k o r 
m á n y ’ v a g y  p a r l a m e n t ’ f i g y e l m é r e  n y a k r a  f ő r e  
t o l n i  solia sem fogom. Ha hasznos és üdvös rendszabályok 
— pedig jó lelkismérettel azoknak tartom, mert a’ népnek 
törvényszerűsége ’s józan gondolkozása iránti bizodalmomra 
alapítvák — úgy a’ történetek’ folyama ’s a’ mindennapi ta
pasztalás az ellenök tétetni szokott kifogásokat ’s most még 
létező előítéleteket elhárítani ’s elfogadásukat biztosítani 
fogja, mihelyt azokat a’ nép’ bátor és elhatározott szava 
ajánlandja. Ez, kevés szóval, politikai hitvallásom; ne is 
várja senki, hogy más alapokra segéd kezeket nyújtsak. Egész 
életem’ vezér elve volt, arra törekedni, hogy valamennyi, de 
kivált a’ közép ’s alsóbb néposztályok, a’ valódi ’s meg nem 
hamisított alkotmány’ körébe hozassanak. Mindig az volt 
kívánságom, hogy az utóbb nevezett néposztályoknak a’ ki
váltságok’ fentartására nézve olly érdek adassék, miszerint 
azok előttök a’ kizáratás miatt ne legyenek már tovább gyű
löletesek; hogy bennök olly érzés gerjesztessék, miszerint 
mig a’ korona előjogait használja ’s a’ társaságnak fensőbb 
osztályai tekintetöket éldelik, ők is bírják a’ reájok nézve 
becses kiváltságokat, egyszersmind valamennyi jog , egyen
ként ’s összesen, a’ nemzeti haszonvehetőség’ közös talap
ján nyugodjék.“

IV. Vilmos' t e m e t é s e .  E ’ gyászünnepről, melly AVind- 
sorban július’ 8kán este tartatott, körülményes leírásokat ad
nak a’ londoni hírlapok. 9 órakor egy tüzezika (raquette) 
je len té , hogy a' gyászkiséret a’ Waterlooi galleriától megin
dult. Minden fél perezben egyegy ágyulövés dördült meg. 
A’ gyászolók előtt a’ sussexi herczeg (a’ király’ testvére), — 
György cambridgei herczeg, a’ szász-meiningeni, leiningeni 
’s E m észt hessen-philippsthali herczegelt ménének. A* szem
födelet hat herczeg ta r tá , u. m. Wellinyton, Richmond, 
Beaufort, Newcastle, Buccleuch és Sutherland. 10 óra volt, 
midőn a’ gyászkiséret komoly halotti zenével ’s tompa dob
szóval a’ két sorban lebocsátott fegyverekkel álló testőrsereg 
között a’ kápolnába érkezők. Itt az egyházi szertartások elT 
végződvén, a’ koporsót leeresztek a’ sírboltba. E ’ perez igen 
meglepő vala; úgyszólván lélekzést sem lehete hallani. A’ 
megilletődés még azáltal növekedők, hogy maga az özvegy 
királyné is a’ kápolnában volt és sűrű könyeket hullatott, 
l ló ra  tájban egy tüzezika jelt adott az ágyuknak, hogy IV. 
Vilmos’ holtteste a’ föld alatt van ; mire a’ tüzelés megszűnt. 
A’ szokott imádságok’s éneklések után,  a’ czimerhirnök sir 
W. Woods előlépvén , a’ megholt király’ czimét elolvasó ’s 
Viktoria királynét mint törvényes utódját kihirdető. Ezután 
marquis Conynyham, a’ megholt király’ lord-főkamarása, 
pálezáját kettétörő ’s a’ koporsóba vető. E ’ példát Byron, 
Aschorooke és Lilford lordok is követék. A’ szertartások 
után az özvegy királyné AA indsorból Bushy-Parkba ment. A’ 
kastély előtti számtalan kocsik olly zavart okoztak, hogy a’ 
rend csak éjfél után állítaték helyre. London e’ napon szinte 
puszta volt; 300 ezerig való ember hagyá el a’ várost. A’ 
király’ temetését ágyulövések és harangszó hirdetők. A’pénz
csarnokok (Börse), törvényszékek ’stb. mind zárva voltak.

és fogadási szenvedélyének megfelel. De Magyarországban, 
hol ezen szokások nem divatoznak, Német-, Francziaországok- 
ban — mit használ hát itt ezen minden oktámogatás nél
küli utánzás, a’ divat alá vetés, melly sem az egészséges 
észen, sem a’ haszonvehetőség’ fontolásán nem alapúi?“

Az esztergami még el nem készült székesegyházról szólván, 
kívánja M., hogy elkészüljön ugyan, de azon észrevételt teszi, 
hogy Esztergám’ népessége ezen templomot, ha el is készül
ne , be nem töltené !

Selmecz felé utazván, Bars vármegyének azon részét, hol 
az ut a’ síkságot elhagyja ’s .a’ hegyek közé vonul, Helve- 
cziának legszebb részeivel hasonlítja össze. Azon tökéletes
séget, mellyre a’ selmeczi bányák’ mivelése vitetett , méltán 
dicséri, a’ beszterczei rézbányákat nem igen nyereségesek
nek állitván. Körmöczriil Pozsonyba ment. Ezen utóbbi vá- 
rasról csak az itten véghez vitetni szokott királyi koronázást 
említi, igy végezvén: „Ezen szertartás (ceremónia), melly 
nemzetiséggel, feudális és vallásos fénnyel és királyi nagy
sággal teljes, mint régibb időkben a’ fogalmak azt megkí
vánták, a’ legszebb látvány, mit csak ember képzelhet.“ 

Első utjának leírását a’ magyar vendégszeretet’ dicséreté
vel végezi. Pesti Lajos.

(Folytatása következik.)

A’ Iiázi állatok’ Itatásáról.
Ama’ sokféle gazdasági könyvekben a’ házi állatok’ itatásá

ról vagy épen semmi, vagy igen kevés talál tátik; mindazáltal 
bizonyos, hogy az ápolásnak e’ része , minőségéhöz képest, 
majd kisebb majd nagyobb kedvező befolyással bir az állatok’ 
gyarapodhatására és hasznára. Mennél kevesebbet gondol a’ 
mezei gazda Házi állatainak itatásával, annál többet árt bar
mainak, sőt ön magának is. Tán házi barmaink’ néinelly nya
valyáinak ez az oka, — vagy ha más kutfőbül származtak vol
na i s , az által bizonyosan veszedelmesbek lettek.



Frau cziaors zag.
Paris, julius’ 12.

Bizonyos, hogy a’ pairek* kamarája a’ jövő hét’ 
elejével elvégzendi dolgait, hifietőleg 20án fog a’ 
királyi végülés tartatni. (Journal de Paris.)

Az úgynevezett tanácsliázi összeesküvés miatt őrizet alá 
vettetett személyek már szabadon boesátattak. Ellenben az 
ál-daufirinak (NaundurfJ több legitimista párthívei újólag 
elfogattak. — Bounaparte Lajos herczegnek Angliába érke
zése megvalósult. Mint látszik, a’ franczia kormányra nézve 
csak úgy kötelezte le magát, hogy Francziaország ellen 
semmit nem kezd, de sem, hogy Európát örökre keriilendi. 
Anyja is vonakodott Amerikába költözni , jóllehet a’ kor
mány arenenburgi jószágát drágán meg akarta venni. —• Ma
dridban az udvar’ eltávozására készületeket tesznek. — Még 
most is Martin du Nord és Lacave-Laplagne urak’ ministeri- 
umbóli kiléptéről beszélnek, mert Mólé úrral a’ kamara’ el
oszlatására nézve nem voltak egy értelemben ; mindazáltal 
a’ kiegyenlítés még lehetséges. — A’ doctrinairek Fonfréd is- 
méretes publicistájokat a’ közelebbi választás’ alkalmával aján
latba tenni szándékoznak. — Azt mondják, hogy Sebastiani 
tábornagy gyengélkedő egészsége miatt Londonban a’ követ- 
ségi hivatalt tovább nem viselheti ’s helyét Flahault gróf töl- 
tendi be. A’ franczia ’s angol kabinetek a’ spanyolországi 
közbejárás végett egymással bizodalmas levelezést folytatnak.
•— A’ nemzeti őrsereg által az orleansi herczegné’ tiszteletére 
tartott tánczmulatsági költség’ kiűzetésére tett aláírás 24,000 
frankot meghaladott.

Marseille, julius’ 8.
A’ napokban itt a’ kormány több kereskedő-hajókat bérlett 

az afrikai szállításra. Ezáltal a’ constantinei táborozás’ meg
újítása hitelességet nyer.

1837ik év’ első felében Francziaországban 3431 nyomtatott 
munkajelent meg, franczia, angol, spanyol, portugál, német, 
olasz, török, arab, latin, görög és zsidó nyelveken; 571 réz-, 
aczél- és kőmetszetek ’s 13 földabrosz.

Spanyolország.
Madrid, julius’ 5.

J ac t a  e s t  a l e a !  Az Ebro nem választ el 
többé bennünket a’ trónkövetelőnek táborától, ’s a’ 
véres drámának, melly most előttünk adatik, üj 
felvonása elkezdődött. Vallyon el fogja e dönteni 
a’ dolgot? Úgy látszik, a’ ministerek f. h. Ije’ es
téjén már vevének tudósítást a’ carlosi főtábornak 
az Ebrón történt álkeléséről. Éjjeli 10 órakor 
összegyűltek és reggeli 4 óráig maradtak együtt. 
Ezen tanácskozásra valamennyi jelenlévő vezér 
meghivatott; az öreg Castaunos paileni herczeget 
is felszólíták e’ végre, de ő a’ meghívásnak nem 
engedelmeskedék. A’ tanácskozás’ következése, 
mint látszik, azon végzés volt, hogy az éjszaki 
tartományok födözetlenül hagyassanak, ellenben 
Madridhoz oily haderő gyüjtessék, melly a’ fővá
rost ótalmazhassa, a’ királynénak és cortesnek ne
talán történendő elköltözését pedig födözhesse. 
Másnap N a varra , Arr agónia és Catalonia tarto
mányokba három tiszt küldeték az ottani vezérek
hez olly paranccsal, hogy seregeiknek lehető leg
nagyobb részét sietve indítsák utnak Madrid felé. 
Majd megválik, fognak e vagy bírnak e a’ vezérek 
engedelmeskedni? Hire van, hogy Espartero  el- 
bocsátatásaért folyamodott, Seoane generálnák ad
ván át a’ parancsnokságot, melly egyenetlenebb

kezekre nem is kerülhetett volna. Meer báró sem 
inutatá fényes jeleit ügyességének, magát a’ car- 
losiak által megkerülhetni ’s az Ebrótul elzáratni 
engedvén.

Madrid, julius’ 5.
A’ követelő igen kedvező helyzetet foglal e l ; Cabreránák 

körülbelül 11-—14000 emberével ’s alsó Arr agóniáinak többi 
főnökeivel összekapcsolván magát, olly vidéken tartózkodik, 
mellynek népe neki kedvez; Cabrera által összeszedett éle
lembeli nagy bőséggel bir és a’ Cantaviejában találtató pat- 
tantyússágot használhatja. A’ királynénak őt űzőbe veendő 
seregét az Ebró , mellyen tán csak SaragossánA kelhetnek 
által, tőle elszakasztja, ’s maga előtt a’ valenciai utat nyitva 
látja, vagylegroszabb esetben a’ cuencai bérezek közé vonulhat, 
’s onnan a’ fővárost folyvást fenyegetheti. A’ királynénak Arra- 
goniában vele szemközt álló serege élelem’s pénz nélkül van, in
nen semmi erősödést nem nyerhet, és szintolly kevéssé küldhet
nek Naimr/víbol segedelmet számára, mivel a’ seregnek on
nan a’ fővárosba kell vonulnia ’s Espartero’ minden figyelmét 
a’ carlospártiak által Castiliába küldött hadszállitvány foglalja 
el. Ugyanis a’ múlt hónap’ végső napjaiban 13 carlospárti 
zászlóalj négy ágyúval Mena és Lofa völgybe nyomult, hon
nan A $ túr iába. ’s Burgosb:\ fordulhat; Alcala dandárnok (Bri
gadier) ki 3000 emberrel födözte azon tartományt, legottan 
visszavonult elüttök. Most már ,  midőn a’ kövelelő a’ ten
gerparttól eltávozott, angol egyiittmunkálódás haszontalanná 
váland , franczia közbenvetés pedig, mellyet némelly erőshi- 
tiiek még mindig reményiének, már geographiai tekintetben 
is annál siikeretlenebb lenne, minél inkább közelget dón Car
los a’ fővároshoz. Itt Madridban általában a’ carlospártiak’ 
közelgetése miatt még nein igen aggódnak; a’ ministerek és 
1812diki emberek kérkedékeny bizalmat fitogtatnak, mig beiéi
ről remegnek ; az elnyomott és méltatlan hántást szenvedett 
mérsékeltek’ pártja a’ királyné’ ügye’ rósz voltán kárörömét 
még csak nem is titkolja, holott annak megbukásába maga 
is bele bonyolódand.

Tegnapelőtt 700 carlospárti szökevény, kik Saragossából 
jöttek, katonai kiséret alatt Madridba hozattak, innen pedig 
Leganesbe (ide 3 órányira) vitettek, honnan az ezredekbe so
roztainak. Ezen emberek jól ruházva ’s igen jó tekintetüek 
voltak; teljesen fölfegyverkezett ’s lovakkal ellálott tulajdon 
tisztjeik által vezéreltettek, a’ számosán előtóduló kandiáktól 
a’ legnagyobb részvét’ jeleivel fogadtatva.

A’ Journal des Debats jelenti a’ Phare de Bayonne után, 
hogy Espartero tábornagytól az éjszaki sereg’ parancsnok
sága elvétetvén , helyét Ribera tábornagy foglalandja el. A’ 
cortes elébe julius’ Íjén tartatott ülésében egy törvény ter
jesztenék, melly által az 1836. September’ 16án költ ’s azok’ 
jószágainak, kik az 1820diki alkotmányra meg nem esküd
tek, zár alá vételét tárgyazó határozat megsemmítetik.

Cadixból június’ 2 4én költ levél szerint ott a’ csend majd 
megháborítatott. Két csapatja az andalusiai önkényteseknek 
t. i. San Fernandóra küldeték, ott a’ foglyokat őrizendő, 
’s ez, mig zsoldja ki nem fizettetik, tovább menni vonako
dott. Az ezredes és többi tisztek hiában meriték ki a’ szó
noklat’ minden segéd forrásait, ’s végre a’ főparancsnoknak 
tevének jelentést. Ez általános indulót (Generalmarsch) ve
r e te t t ; mire a’ nemzetőrség tüstént összegyűlt’s a’ lázadó 
katonák’ szállásához vivő utakat mind elfoglalta , ’s a’ lak
tanya’ bal oldalán ágyúk szegeztettek ki. Ez megtörténvén, 
a’ parancsnok a’ bezártakat fegyverök’ letételére szólitá fel, 
mire ők engedelmeskedvén, 97 ember, részint tisz t ,  részint 
közkatona a’ szent Katalin erősségbe vitetek. Itt azonban is
mét lázadólag kiáltoztak, de Gonzalez- Tamás kormányzó 
karddal közükbe rohanván, őket lecsöndesítette. A’ főpa
rancsnok beszédet tartott a’ nemzetőrséghez , ez pedig illy 
felkiáltással válaszolt: „Éljen az alkotmány! Éljen a’ sza
badság! Éljen ártatlan királynénk és a’ főparancsnok!“ 

Franczia hírlapok következőkép tudósitnak a’ christinói

hadaknak Hernaniban, julius’ 4én kiütött lázadásáról: A 
lázadás’ indító oka teljességgél nem volt politikai, hanem 
az élelem’ sziike és rósz minémüsége, a'várerősítési nehéz 
munka a’ közönséges gyakorlatokon kívül , és azon több ez- 
redekhez küldetett parancs, hogy készen tartsák magokat 
az elindulásra Santander felé. A’ herczegné’ ezredének csa
p a tá h o z , hol a’ lázadás kezdődött, még a’ k. herczeg’ ez
redé és a’ 4dik könnyű gyalogezred is csatlakozott. A’ főpa
rancsnok’ Mirasol gróf’ első segédje megöleték, Rendon tá 
bornagy pedig és a’ pattantyússág’ kapitánya megsebesíttet- 
tek. Mirasol gróf is csak az angol sereg’ pattantyússágának, 
melly megé vonul t , köszönhető szabadulását. A’ geronai 
ezred, parancsnokának O'Donnell Leopold dandárnoknak 
(Brigadier) jelenté, hogy ő a’ rendet visszaállitandja. Mindez 
éjszaka történők. Kevéssel ezután a’ pattantyússág ellen in- 
dulának a’ pártütők. O’Donnel dandárnok vezérkedék : „Meg
álljotok !í£ kiálta ’s kérdező, mit akarnának? Ok pedig c* 
kiáltással válaszoltak: „Éljen az alkotmány! éljen a’ sza
badság! halál az árulókra!“ További kérdésekre azt felel
ték , hogy két fogságba vetett tisztnek elbocsátatását kíván
ják. O’Donnel dandárnok erre azt mondá , hogy efféle kívá
nótokat soha sem lielyeslend, hacsak a’ rendre vissza nem 
térnek. Illy szilárdul fogadtatván ’s az angol pattantyússág 
kész lévén rájok tüzet adni ,  a’ lázadók visszavonultak szál
lásaikra. Valamennyi segéd, a’ főtisztikor és Mirasol gróf 
a’ megsebesített Rendon tábornagy’ házába menőnek. Az 
őrség inegkettőztetett. A’ grófnál egy órakor a’ lázadók’ 
küldöttsége bocsánatot kérőleg jelent meg. A’ gróf megigéré 
nekik a’ bocsánatot, ’s Iiernani’ parancsnokságát O’Donnel 
dandárnokra bízván , San Sebastianba me n t , ’s itt egy an
gol hajóra ült. — Irunban is lázadás ütött k i , hol a’ ka
tonaság hasonlókép vonakodott az igazgatónak parancsát, 
mellynél fogva liadkémlésrc küldeték , addig teljesíteni, 
mig hátralévő zsoldja ki nem fizettetik. Meer báró’hadai kö
zött is engedetlenséget mondanak uralkodni. Leridában tu 
lajdon katonáinak sorai közül e’ kiáltás hallatszott: „Halál
Meer-re!“ . ., . . .  , .Madrid, julius’ 4.

Tegnapelőtt óta sok clfogatás tö rtén t; a’ remlör-laktanya, 
a’ legkeményebb statusbörtönök’, egyike, számos vendéget 
nyert. Összeesküvést hirlelnek a’ királyné ellen. Azt mond
ják, hogy midőn tegnapelőtt ő felsége Santiago-utczán a’ pa
lotába visszakocsizott, egy jó nagy darab ón repült kocsijába 
’s a’ kocsiablakot szétzúzta, de a’ királynét nem találta. 
Azonban e’ dolog még nagy titokban tartatik. •— Mondják 
továbbá, hogy a’ tegnapi ministertanács’ határozatánál fogva 
a’ megindítható nemzetőrség’ vezérlése sorezredbeli tisztekre 
bizatik, Infante ideigleni hadminister pedig Mancha’ parancs
nokává neveztetett. Majd megválik, minő hatással leende- 
nek ezen rendszabályok a’ cortesre, hol ma Carrasco, Nunez 
és Leal uraknak azon indítványa, hogy a’ ministerek ellen pa
nasz tétessék, heves vitatásokat okozand.

A’ Journal des Debats julius’ 1 3áról hasonlókép azon fen- 
említett gyilkolási merényről beszél, melly a’ regens-király- 
nérairányoztaték. Párisban még azon hir is szárnyalt, hogy 
a’ kormány hivatalos tudósítást kapott,  melly szerint Krisz
tina királyné Madridot elhagyá. — A’ Maridéban julius’ 13ról 
ezt olvassuk: „Egész bizonyossággal állíthatjuk, hogy e’ 
folyó hó’ 3án tartott cortesgyiilés után ministeri tanács tar
taték a’ regens-királyné’jelenlétében , ki is itt je lenté , hogy 
leányát Izabellát a’ Madridban meghatalmazott nagykövetek’ 
ótalmába adandván, személyét, e’ pillanatnyi zavarból ki
lépve , Cadivba utazása által kívánja biztosítani. Többnyire 
e’ tudósítást a’ már Párisban is nehány nap óta tudva lévő 
Talavera angol vonalhajónak Lissabonból Cadixba vitorlá
zása valósítja. Talavera hajó szükség’ esetében a’ regens- 
királynét veendi föl.

Bayonneból julius’ 6án költ levelek’ következésében, a’ 
katonai lázadás Ernaniban komolyabb volt, mintsem azt 
eleinte jelenték. Két ezred, melly a’ lázadás' elnyomására

Ha újabb időben a’ hideg vizet kívülről és belőlriil mint az 
emberi létegekre leghasznosabb gyógyszert, dicsérni el nem 
fáradnak, sőt a’ csudák iránti hihetetlenség mellett is a’ víz
nek hathatóságát csudálatosnak nevezik: valóban álmélkodni 
lehet, miért mulasztaték eddig el,  azt a’ házi állatokra is 
alkalmazni, miután azoknak is hasonló jusok és egyenlő 
tehetségük van. Vagy tán az utóbbiaknak létegezése (Orga
nismus) mind átalánosan, mind egyenként az ember’ létegei
hez nem hasonlít? vagy tán az állatoknak a’ viz nem épen 
olly fő-szükség és jótékony, mint az embereknek? Nem 
vállalták e az emberek magokra azoknak ápolását azóta, mióta 
őket magokkal egy tető alatt élni kényszeritették ? Nem tar
tozik e tán a’ házi állatokruli gondoskodás az emberi köteles
séghez , mit nekünk mind az ész, mind az isteni jelentés 
parancsol, midőn azt kívánja : hogy minden lénynek java, 
a’ mennyire lehetséges, előmozdítassék, azt kiáltván fülünk
be: A’ véghetetlen igazság még a’ barom iránt is irgalmas ! ? 
Be ki ne is óhajtaná magát igazságosnak neveztetni? — E ’ cse
kély figyelmeztetés védjen engemet, midőn a’ háziá lla tok
nak itatásáról szavamat felemelem. Távol legyen tőlem e’ 
tárgyról minden oldalról kimerítő értekezést adni. Csak né- 
mellyeket akarok én itt kiemelni. — A’ mezei embereknél azt 
a ’ szokást tapasztalhatni, hogy a’ barmok többször itattat- 
nak,  mint sem etettetnénck; nyáron t. i. háromszor, télen 
kétszer. Az itatás mindenkor az etetés után következik. Né
hol pedig meleggel is szokás itatni, t. i. főzött leves eledellel.

A’ ki a’ víznek jótevő hatását az állati testre ismeri, és 
egykevéssé figyelmes vizsgálódó, az alábbi veszedelmes kö
vetkezetekben, mellyek az említett bánásmódtól származhat
nak, könnyen megegyezend. A’ házi állatok t. i. illy bánás
mód mellett: a) többször kénytelenek szomjúságot szenved
ni; bj sokszor az itatás után történt etetés’ alkalmával ét
vágyat nem mutatnak; c) gyarapodásuk és növekedésük gá- 
toltatik ; d) ’s e’ miatt származnak némelly betegségek, mel
lyek utóbb veszedelmesekké válnak; ej jelesen a’ fejős álla

toknál a’ tej’ mennyisége és minősége szenved. Nem szükség 
ezen öt kártékonyságot bővebben magyarázgatnom, minthogy 
azok már magokból világosak.

E ’ nézettől ingereltetve, a’ házi állatoknak eddigi itatás
módjától eltérvén, jelenleg e’ következő rendet követem, 
mellyet a’ tapasztalás helyesel: 1) Mivel a’ hideg viz általá
nosan a’ házi állatok’ egészségére jótevő, nálam azért meleg 
vízzel, mellyet az állatok főzött eledelezés mellett kaptak, 
itatni soha sem szabad. Midőn én szomszédaimat az etetés’ 
és itatás’ módjáról megkérdezéin, azt nyilatkoztatták ki, hogy 
ők a’ meleg itatástól mindinkább elállottak; mert azt a’ bar
mok’ gyarapodhatására nézve károsnak tapasztalák, mi csak
ugyan a’ dolog’ természetében alapszik. 2) Nálam télen nyá
ron a’ barom, etetés előtt és utána is megitattatik; ’s ta 
pasztalául, hogy a’ barom etetés előtt a’ vizet majd minden
kor elfogadd. 3) T é len , midőn csak reggel és estve történik 
az e te tés , délben is megitattatok. 4) Hogy pedig a’ barom 
ivásra ingereltessék, az eledelből azt ,  a’ mi a’ takarmány 
közzé szokott vegyítetni, u. m. l isz t ,  korpa, dara,  só,  ko
lompár, répa ’sat. vagy egészen , vagy csak egy részét az 
itatóba szoktam tétetni. És ha a’ víznek az emberi testre csu
dálatos hatásairól irt munkák tanácsolják a’ vizet szomjutlan 
is inni,  bizonyosan a’ barom is fölebbi mód szerint ingerel
tetve, több vizet ihatikmeg, mint közönségesen szokott. Ha 
teliát a’ házi állat e’ szerint ita tta tik , bizonyosan a) soha 
szomjúságot szenvedni nem f o g ; 6) nagyobb étvágyat nye- 
rend; ej több vizet iszik mint közönségesen, mi a’ létegek
re csak jótevőleg hathat;  d') némelly betegségek az által el
n y o m a t ta la k ,  vagy legalább olly mérgesek nem lesznek; 
ej a’ tej és minden abból készültnek minősége sokat nyerend. 
Ezen utolsó pontról magamnak is szembeötlő próbáim vannak. 
Középszerű jóságu eledel mellett, melly nagyobbrészt szecs
kából és kevés szénából á llo tt,  tetemes többségű tejet kap
tam , melly télen is legizesebb irósvajat adott.

Ha megfontolnók ezen csalhatatlan előbbségeket és hasz

nokat, bizonyosan, kiváltképen kis gazdaságokban , a’ házi 
állatok’ itatására több figyelmet, gondot és szorgalmat for
dítanánk , minekutána fáradságunk gazdagon jutalmazand- 
na meg bennünket. Turtschon, martzius’ lükén 1837. F. K.
(Ismertető). -----------------------------

A’ gőzhajóknak indulás - és érkezés - napjai 
augustus hónapban.

Augustus 1837.
. . 9. .’ 16. . 23. . 30kán 
5. . 12. . 19. . 26. . „

Nádor, 42  lóerejü :
Bécsből Pozsonyba és Pestre 
Pestről Pozsonyba és Bécsbe 

Árpád, 80 lóerejü :
Bécsből Pozsonyba és Pestre 
Pestről Pozsonyba és Bécsbe . 

Zrínyi, 80 lóerejü:
Pestről Zimonyba és Drenkovára 
Zimonyból Pestre 
Drenkováról Zimonyba 

I. Ferencz, 60 lóerejü:
Pestről Zimonyba és Drenkovára 
Zimonyból Pestre 
Drenkováról Zimonyba 

Argó, 50 lóerejü :
Skeláról-Cladova és Galaczra, 
Galaczról Skelára és Cladovára 

Pannónia, 36 lóerejü :
Skeláról-Cladova és Galaczra 
Galaczról Skelára és Cladovára 1 

Maria Dorothea, 70 lóerejü: 
Galaczról Konstantinápolyba 1 
Konstantinápolyból Galaczra 

I. Ferdinand, IOO lóerejü:
Konstantinápolyból Trebisondba 
Trebisondból Konstantinápolyba
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. 3. . 9. . 15. . 22. . .
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vezéreltetett, a’ pártosokkal egyesült, és Mirasol táborna
gyot a’ katonák elvesztették volna, lia egy (angol) ágyute- 
iep mögött ótalmat nem talál, hol a’ pártütőkre czélzó két 
pattantyús meg is öletett. Nem Jaureyuy tábornagy vo lt , ki 
a’ rendet ismét helyre állította, a1 katonák csupán 0 D önnel 
Leopold brigádosnak akartak engedelmeskedni. Jaiireguy el
lenben San-Sebastiánból Jrunbea ment, hogy zabolán tartsa 
e’ város’ és Fuenterrabia’ őrseregeit, mellyek nyugtalanító 
rendelkezéseket nyilatkoztattak.

Barcelonai hirlap szerint dón Carlo» azon pillanatban , mi
dőn átkelését az Ebrón munkába vette , alkukövetet (parle- 
mentaire) küldött Meer báróhoz ’s e’ csel által 24 órányi 
időt nyert arra, hogy háborítlanul kelhessen át.

Mondják, Oraa carlosi leveleket fogott e l , mellyek a’ na- 
varrai hadszállitvány fölött lebegő titkot fölfedezik ’s meg
bizonyítják , hogy dón Carlosjiák közeledtével Madridot né- 
melly polgári ’s katonai főrangú tisztviselők kezére valónak 
játszandók.

Bayonne, július’ 7 ,, esti 8 órakor.
E’ pillanatban érkezik a’ spanyol consullioz egy hírmondó, 

ki Madridot 4kén hagyta e l ,  ’s mint mondják, siirgetős pa
rancsokat hoz Mirasol és Espartero vezéreknek, hogy olly 
sietve a’ mint csaUlehet induljanak minden seregestül a’ fő
város’ ótalmára.

A’ Messager július’ 1 Írói Írja: Don Carlos nem \alcncia’ 
felé fordult, hanem Feruelen, Albaradnon és Siyuenzán 
keresztül egyenesen Madridnak tart. A’sereg nem két munkáló 
csapatra, mint a’ Gazette de Francé tudni akarja, osztatott 
f e l , mellyeknek egyikét Madrid ellen , másikát Valencia felé 
rendeltnek állitá. Azon seregosztály, mellyet a’ Gazette 
Valencia felé rendeltnek ta r to t t ,  kétségkívül Serrador és 
Cabrera’ két csapatjának egyike, melly a’ főosztály’ had
menésétől jobbra ’s balra kálózol. — Azt beszélik, hogy 
Madrid városa’ ’s körösleg tiz leguányi vidéke’ nemzeti őr
ségéből három hadosztály, mindenik 10,000 emberből álló, 
fog alakítatni, mellyek közül az elsőt Alvarez főkapitány, 
a’ másodikat Quiroga fő hadi szemlélő (General-Inspector), 
a’ harmadikat végre haliéra tábornagy vezérlendik , ’s az utóbbi 
az elődandárt képezi; akközben Quiroga Jíuete felé indul, Al
varez pedig itt maradand, hogy a’ csendességet és rendet 
fentartsa. A’ ministerek sem tanácsolni sem segítni nem tud
nak; az ebróni átkelés’ hire rájok nézve mennykőütés volt, 
’s az udvari emberek eszöket is majd elveszték; mert csal- 
liatatlanül megfognak újulni azon jelenetek , mellyek 1823ban 
Bessieres’ és frigyesei’ közelgetésére tűntek elő. A’ városi 
hatóság állandó ülést tart. Tiz millió rcálnyi erőszakos köl
csönről beszélnek a’ legszorongatóbb szükségek’ födözésére. 
De mindezen tervek süker nélkül fognak maradni, mivel a’ 
tömeg nem látszik hajlandónak a’ követelővel megmérkőzni. 
Az asszonyok, kiknek a’ nemzet-őrségnél szolgált gyerme
keik’, testvérjeik’ vagy férjeik’ szerencsétlensége eleven em
lékezetükben van, könnyes szemmel rimánykodnak, hogy a’ 
fővárost el ne hagyják. A’ népsöpredék Madrid’ külvárosiban 
a’ „tragala“ dalt nagy kényesen kezdi énekelni ’s 10 vagy 
12ből álló csoport botokkal fegyverkezve korcsmáról korcs
mára já r ;  őrök kerülik meg az utczákat, a’ szép és divat
világ, melly ezelőtt éjfélig szokta volt magát a’ Pradón 
mulatni, most 8 órakor már haza megy; komoly története
ket várunk.

A' é  in. e  t  o r  s  w á  .
A’ bajor követkamarában a’ polgári törvénykezés-rend’ 

javítása iránt tett indítvány’ tárgyában Stürzer kir. kormány
biztos és ministeri tanácsnok jeles beszédet ta r to t t , mellyből 
a’ következő, k ü l ö n ö s e n  I l o n u n k b a n  f i g y e l e m r e  mé l 
tó töredékeket közöljük: „Mi a’ polgári perlekedés’ törvény- 
hozóságát, a’ mai tanácskozás’ tulajdonképeni tárgyát, illeti, 
tisztes, már 84 esztendős kora által is tiszteletre méltó „C’o- 
dex juris bav. judiciariiu czímü törvénykönyvünk *) ellen- 
mondhatlanul megérdemli, hogy mint korának remekmíve 
dicsértessék.... De minden megvénül idővel; a’ törvényköny
veket hasonló sors éri, mint minden földi dolgot — megáll
nak azok, mig az idő’ kereke tovább forog, a’ tudomány elő
halad és a’ nemzetek’ viszonyai megváltoznak. Ezen szemlé
leteknek köszöni léteiét az 1819iki pertörvény. Sok jót fog
lal ez magában; de, tapasztalás szerint, minden hiányt még 
sem orvosolt m eg . . . .  Micsoda tehát, mi perlekedésirendünk
ben ócsároltatik ? Ez 1) a’ törvénykezés’ lassúsága ; a’ tör
vényszékeknek, kivált a’ legfelsőbbnek, nagy halogatása az 
itélethozásban, ’s ha még is az ember végre törvényes ítéle
tet nyert, ennek végrehajtásához ’s ez által jogaihoz igen 
nagy bajjal ju thatása; — ide járul 2) azon szerencsétlenség, 
hogy őseink a’ szóbeli előadás’ és nyilvánosság’ jótéteményét 
nélkülözték. Már most, uraim, a’ mi az elsőt illeti, hiszen 
épen az czélja a’ jelen törvényjavaslatnak, hogy a’ perhuzás’ 
és törvénycsavarás’ kórsága fékeztessék, a’ perfolyam rövidí- 
tessék, a’ törvénykezésbe nagyobb gyorsaság ’s élénkség lio-

*) Pedig corpus j«munkoz képest csak ifjancz.

zassék be . . . .  De nem akarunk töredékeket, hanem teljes 
törvénykönyveket. Nem tartozom azokhoz, kik a’ réginek 
föltétlenül hódolnak; de azokhoz igen is, kik a’ kormányok’ 
szent kötelességének nyilatkoztatják, hogy a’ törvényköny
vekre nézve a’ legnagyobb gond- és vigyázattal fogjanak 
munkához , ’s mindenek előtt vizsgálják meg, vallyon nem 
legbizonyosabban és legjobban segíthetni e a’ már fenállónak 
tökélyesítése á l ta l? ----  Szigorúak c’ törvényjavaslat’ határo
zatai az engedetlenség’ következményire , a’ határidőkre ’s 
ezek’ meghoszabbítására, a’ felebbvitelre ’s végrehajtásra néz
ve. De ezen szigorúság nem túlságos, hanem czélszerü, hasz
nos és szükséges. A’ kormány azon föltételből indult ki, „hogy 
szigorú pertörvények a’ nemzetnek jótéteményül szolgálnak; 
hogy hitel minden polgári közlekedésnek lelke; hogy a’ hi
tel csak a’ lehetőleg legnagyobb siettetés’ és feltartóztathat- 
lanság’, de egyszersmind alaposság’ elvén épülő perlekedési 
’s végrehajtási rend által állandósítathatik.u

Ő kir. magassága, Mihály nagyherczeg, július 12én Holland
ból Hamburgba érkezék az orosz Herkules nevű hadi gőz
hajón Sz. Pétervárra hajózandó.

O r o s z o r s z á g ’.
Odessából költ levelek szerint (a’ franczia hírlapokban) 

a’ tcosnosenki hadi gyakorlatra nagy előkészületek tétetnek. 
Woronzoff gróf szüntelen ide ’s tova utaz ; Lehner a’ mér
nöktest’ tábornagya kormányozza az idegen lierczegek’ szá
mára rendelt szállások’ elintézését, melly igen Ízletesen 
leend bútorozva. Azonkívül a’ császári udvar” s vendégei’ szá
mára a’ lapályon drágalátos sátor készítetik. Junius’ köze
péig W itt tábornagy7 egy vasas, két dárdás (U hlan), egy 
huszár osztályt és 17 telep lovag pattantyússágot gyűjtött 
a’ táborba; julius’ elejére 3 osztály könnyű lovasság és 10 
kozák ezred váratik. A’ hadi-gyakorlat’ alkalmával az idegen 
lierczegek és Alarmont marschall fognak vezérkedni. (?) -  
Cirkassiában két trónkövetelő lépett fö l ; egyik XIII. György 
utolsó georgiai királynak állított fija, a’ másik az Oroszor
szágtól méltóságából kivetkeztetett krimiai khánnak szín- 
lett unokája.

Berlin, julius’ 11.
Oroszországból Ide tegnap hiteles kéztől érkezett tudósí

tás’ következtében, azt hirlelik, hogy az Odessánál tar
tandó nagy hadi szemle után János főlierczegen kívül még 
más fenséges és magas rangú személy is teendi látogatását 
Konstantinápolyban a’ nagyurnái.

P o r t u g á l l á .
Llssaboni lapok június’ 29éig az új adók’ behozatala iránt 

következő törvényjavaslatokat foglalnak magokban, mellye- 
ket a’ finanezminister terjesztett a’ cortes elébe : 1) olly adó- 
ru l ,  mellynek következésében minden másodfoknyi rokon az 
örökségtől 2 percent, a’ harmadfoknyi 4 percent, ’s a’ 
nemrokon 6 percent’ lefizetésére köteleztetik; idegeneknél 
e’ pénzmennyiségek kettőztetnek; 2) olly bélyegadórul
(Stámpelabgabe) melly szerint minden kereskedési okleve
lektől ’s könyvektől adózzanak; 3) olly adórul, melly min
den 30,000 reist jövedelmező házaktól lesz fizetendő; 4) bi
zonyos külföldi ’s gyarmati áruezikkelyek’ vámjának egy 
évre leendő fölemeléséről. — Mondják, hogy a’ dohánytól is 
több adót keilend fizetni mint eddig.

A’ királyné’ viselőssége julius’ 3án a’ beliigyek’ ministeré
től a’ patriarchának hivatalosan bejelentetett. -— A’ főváros 
csendes volt, hanem a’ nyilvános körülmények' helyzetét igen 
csiklandósnak tekinték. (Standard.)

S v é c z i a .
A’ svéd király rögtön megbetegedett; nyavalyája komoly 

aggodalmakra szolgáltat anyagot. (Journal de Paris.) A’ 
király 73 éves.

B e 1 g i u m.
A’ mai Moniteur királyi rendeletet foglal magában, melly 

által Brüsselben királyi könyvtár alapítatik, mellyben minden 
az országot érdeklő könyvek, rézmetszetek, földabroszok, 
tervek, mellyek különös intézetek’ számára nincsenek készít
ve, fognak őriztetni. A’ király minden éven bizonyos sommát 
rendelt e’ végre.

T ö r ö k o r s z á g .
Bukarest, julius’ 10-

Itt a’ kereskedési crisis még folyvást tart, ’s az utolsó tu
dósítás óta is történt nehány bukás mind itten , mind pedig 
Galaczban. Szerencsére a’ Konstantinápolyból jött ’s e’ hó
nap’ elejéig terjedő levelek jobb pénzkeleti hirt liozának 
Konstantinápolyból. — (Wcs.vúból f. h. 9kéről azt Írják, hogy 
ott is mélyen érezik a’kalmárvilág’ erisisét. Molded ban sem 
áll jobb lábon a’ dolog. Egyedüli vigasztalásul szolgál vi
dékeinknek a’ gazdag aratás, mellynél jobbat már nem is kí
vánhatni.

A m e r i k a .
A? Journal des Debats több czikkelyeket foglal az egyesüli 

statusok’ pénzállapotjáról, mellyek Chevalier Mihály’ tollából 
folytaknak lenni látszanak. Ezekben a’ jelen kereskedési rósz 
helyezet’ eredete főkép az apró bankjegyek’ kibocsátásának 
tulajdenítatik, ezen elmélkedések’ végén pedig ez mondatik í 
„Miután az amerikai bankok’ sajnálatra méltó szerkezetét elő
adtuk , könnyen átláthatni, milly balga nézetekre kelle vala? 
ezeknek okot adniok,’s a’ belőlük származott catastrophé ben
nünket többé nem lephet meg. Mi csak azt vizsgálandjuk, 
melly okok siettetek e’ történetet leginkább. Az ország a’ 
tömérdek rósz papirospénzzel nyomasztatván és annyi kába 
vállalatok által becsülete veszélyeztetvén , a’ kormányt volt 
kénytelen segítségül hívni. A’ bajt mindenkép meg kelle 
előzni ’s rajta segítni. De ez szörnyű feladás vala. Azon 
ponton, mellyen a’ dolgok állának, változhatlan egyetértésre 
’s rendkívüli sírnulhatóságra lett volna szükség, hogy az aka
dályokat ki lehessen kerülni; tán nem lett volna lehetetlen, 
ha akkor nem sietnek, a’ catastrophénak elejét venni. E ’ föl
adást Jackson elnök magára vállaló; de őt mogorva ’s ma
kacs Charaktere ’s ezzel egybekötött népszerüségre-vágyó- 
dása e’ munkálatra alkalmatlanná tevék. Jackson tábornagy 
főhibával kezdé meg a’ dolgot. Indulatitől elragadtatva első 
’s heves megtámadásit azon intézet ellen irányzó, melly neki 
a’ baj’ elhárítására segítségül lehetett volna. Az egyesület’ 
bankjai közt egy hatalmas és jeles volt, ’s ez az egyesült sta
tusok’ bankja vala. Ámbár ez azon h ite lt ,  mellyel Európá
ban birt, sem szerkezete sem cselekvésmódja által nem iga
zoló : még is olly hatalom vala, mellyet megnyerni igen, de 
felforgatni nem kellett volna. Tudjuk, milly szörnyű be
folyást gyakorolt ez az ország’ kereskedési viszonyaira ’s a’ 
kormányzás’ folyamatára. Meg kell vallani, hogy helyzetével 
visszaélt, ’s botoréi iparkodék a’ status’ első hatalmává válni, 
holott megelégedhetett volna az ország’ első hitelintézetének 
rangjával. Versenytársai a’ politikában ’s pénz - állapotban 
uralkodása ellen támadónak; mindenfelől az aristocratiáról 
lármáztak. Ezen , egy democratikai köztársaságban annyira 
rettegett szó a’ népbe nagy gyűlölséget csepegtete az egyesült 
statusok’ bankja iránt. Jackson tábornagy zsarnokainak hí
zelkedni kényszerítetvén ’s tán a’ nép’ előítéleteitől maga is 
meggyőzettetvén, a’ bankot elhatározottan támadta meg és 
semmivé akaró ten n i , holott csak azon kellett volna lennie, 
hogy rajta uralkodhassék’s aztán a’ pénzügyi revolutio’ léte
sítésére fordíthassa azt. Ez azonban nem egyetlen hibája 
volt az előbbi elnöknek. Hogy tervét végrehajthassa, legin
kább két eszközhöz nyúlt. Megparancsolá t. i., hogy a’ köz- 
kincstárnak az egyesült statusok’ bankjánál letett pénze visz- 
szavétessék, ’s azt rendelé, hogy jövendőben a’ statustól ve
endő jószágok kész pénzzel fizettessenek ki. Ezen határo
zatok épen akkor bocsátattak k i,  midőn több statusok igen 
czélszerüleg bankjaikat apró jegyeik’ beváltására kényszerí
tők , ’s egy az 1831diki congressusnak benyújtott tudósítás 
az 5 dollárnál kisebb bankjegyek’ számát nem becsűié keve
sebbre 38 milliónál. Mindjárt lá tha tn i , hogy azon rendsza
bályok egymással, a’ Jackson’ tábornagyéi pedig czéljokkal, 
tudnillik a’ kész pénznek ismétlem forgásba-hozásával, hom
lokegyenest ellenkeztek. Ha a’ bankokat jegyeik’ kibocsá
tásának korlátozására akarók kényszeríteni, nem csak minden 
segédforrásaikat meghagyni, hanem számukra még újakat is 
a’ lehetőségig biztosítani kellett volna. A’ helyett azonban 
a’ tábornagy épen ezen pillanatot választó a r r a , hogy a’ fő
banktól készpénzi rakhelyét elvonja, ’s ezáltal az ércz- 
pénzt a’ közlekedés’ nagy középpontjától távolítá e l ,  más 
részről pedig azáltal, hogy a’ vett jószágokért kész pénzbeli 
fizetést kívánt, a’ status’ legvégső határára számüzé. —• Ezek 
azon okok,  mellyek a’ catastrophét sietteték, ’s mellyhez 
szörnyű következéseire nézve úgyszólván csak L aw ’ rendsze
rének bukását lehet hasonlítani.

Junius’ 12én Bostonban az irlandiak és tiizfecskendezők 
között vérengező verekedés történt. Amazok valamelly halot
tat számosán kisértek; egy fecskendező utjokba állott; mi
vel pedig kívánságuk szerint mindjárt ki nem té r t , ,  tusára 
keltek, melly alkalommal köveket liajigáltak, házakat tá
madtak meg ’s ablakokat vertek be; ’s a’ csendesség csak 
nehány óra múlva állítatott helyre a’ hatóság által. Sok ir- 
landi őrizet alá té te te tt ,  mások megsebesítve a’ kórházba 
vite ttek; a’ fecskendezők is hasonlókép roszul já r ta k ; az 
elsőbbek közül már négy, az utóbbiak közül pedig egy holt 
meg sebjében.

G a b o n a á r
pozsonyi mérő garasával b. b.

Tiszta búza Rozs Árpa Zab Kukoricza
Debreczen, julius’ 11. 1 0 5 --150 60—67 40—50 30—40 7 0 - 7 5
Mosony, » 13. 8 5 - -105 4S—50 34—41 27—36 70—75
Pozsony, » «21. 75 —100 40—43 36—SS 2S— 34 70—72
Pest, » 21. 7 0 - - 87 44—46 34—37 26—29 65—70
Bécs , » 22. 9 5 - 115 60—63 50 — 53 50—52 —  — .

Dunavizallas Pozsonyban
julius* 24....................................................................................  9 láb 9 uj.

A’ MAGYAR-ÓVÁRI főherczegi urada
lom’ igazgatósága’ hivatala által ezennel 
köz hírré tétetik , hogy e’ folyó évi Sz. 

Mihály’ hava’ 7dik napján reggeli 9 órakor Mosony 
mezővárosában az uradalmi majorban a r v e i* í* S
fog tartatni, mellyre:

öregebb anya . . ...........................  600
tenyésztésre alkalmas fiatalabb anya 1000 

két esztendős „ 200
tókló „ 200
jerke (nőstény) bárány 200

két és három esztendős hágó kos . . . 500
azon időbéli ü rü ........................................  2300

ö sszesen .................  5000 darab
J u h o k  azon árverés utján történendő eladásra ki 
fognak állítatni azon észrevétellel, hogy az érintett ko

sok az árverésen kívül is szabad kézből, szabadon hagy
ván a’ vevőknek a’ választást, naponként eladatnak. 
Költ Magyar-Óvárott, Sz. Jakab’ havának 18dik nap
ján 1837dik esztendőben. (j)

Juhok’ és lovak’ 
________ á r v e r é s  e. _____1V
Méltóságos gr. E s z t e r h á z y ’ Mihály Tallósi uradaln 
gazdasági tisztségétől közhírré tétetik: hogy f. e. i 
gustus’ 7én d. e. 9 órakor Csallóközben, Tallóson, 1 
zsony vgyei Galanthától egy órányira, 1500 számi 
letti ’s négyesztendős ANYABÍRKA, 1000 d. Ül 
600 idei anya és ürü BÁRÁNY, — valamint i 
goi telivér méntől származott 10 ANYAKANCZA 
egynéhány CSIKÓ a’ többet ígérőknek készpénz-fii 
tés mellett el fognak adaltalni. (o)

Clyapjn-raktár P esten .
Roszakarók ezen közhasznú vállalat ellen arra vetemednek, hogy annak 

ártsanak és a’ hozzájárultat akadályoztassák, ’s nyilvánosan azt híresztelik: 
hogy megszűntem a’ lerakott gyapjúra eló'pénzt adni.

Szokásom lévén mindig, szó ’s írásbeli kötelezéseket mint becsületes em
ber lelkiösméretesen teljesíteni, egynyiretü gyapjúnak mindazon czimzett te
nyésztőéit, kik e’ folyó évben ezen egyesülethez járulni kívánnának, megké
rem, hogy hasonló rósz szándékú kisebbítések által ne engedjék magokat el- 
csábitatni, egyúttal kinyilatkoztatván: hogy szerződés által lekötöttem maga
mat eló'pénzt adni; következőleg azt minden halogatás nélkül teljesítem "s 
telj esiíen dem. (3) U c d c m u i l l l .

Nyomtatja Wigand Kár. Fridiik.
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T a r t a l m a :
a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, iieveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részreliajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környiilállásos és olly gyors 
liirüladása, bogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá sfa lv i Orosz József.

Feite telelt.:
Megjeleli e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
eziist forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elö- 
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál. 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskúti Länderer Lajos’ könyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czítn alatt kiildetcndök : j,A' Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.tt — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Ifi a g-y a r o r s z á §•.
Ö cs. k. a. Fülsége június’ 2?én költ legfensőbb 

határozata által Faby Józsefet, a’ debrec/eni kerü
let’ főhaíli biztosát, az erdélyi főhadi korinányszék- 
kez a’ gazdasági hivatalosztály’ előadójává méltóz- 
1 atoll kegyelmesen kinevezni.

Ő cs. k. apostoli Felsége a’ Körmöczön megü
rült bányászszer - ispányi hivatalra Freyerfeld Ig- 
nácz jassenai hámor-ispányt, méltóztatottkegyeline- 
sen kinevezni.

Ő Felsége az ó-bányai megürült főhutahivatalra, a’ fizeté
ses bányászi gyakornokot, Niki Gyulát, inéltóztatott kinevezni.

A’ n. inéit. m. k. udvari Kamara a’ Rhónaszéken 
megürült kamarai erdőtisztségre Király  Antal diós
győri kamarai alerdészt nevezte.

Kassa, július’ 21.
Folyó hónap’ 18án és 19én tartatott n. T o r n a  vármegyé

ben,  Torna mezővárosában , m. Szolgaegyházi M a r i c h  Dá
vid István urnák, cs. k. aranykulcsosnak , főispáni székébe 
iktatása. — lSán délután a’vármegye’ határán a’ megyebeli ne
mességtől és 100 egyenruhás jelesen ruházott nemes sereg
t ő l , Geramb ns huszár és herczcg Ilohenzollcrn-Hechingen 
könnyű lovas ezredéinek jeles osztályától fogadtatván, felve
zettetett szállásába a’ tornai kastélyba, hol hat megyei és 
egy k. városi követségtől iidvözöltetett. Másnap m. Scitovsx-ky 
János rosnyói püspök isteni szolgálatot tarto tt;  ezután a’ 
megyének teremébe sietett minden, hol a’ m. főispán ur az 
egybesereglett nemesség’ kivánatára a’ hitet anyanyelvűnkön 
letevén, köszöntő beszédében a’ legnemesb és legnyíltabb 
szivet fejtette ki. Milly szeretettel birt légyen előbbi állás
pontján , tanúságul szolgál az ,  hogy Sxékes Fejér vgynek 
lelkes rendjei megyéjükből új hivatalának középpontjáig ki- 
sérék. A’ gyülekezetei számos világi ’s egyházi méltóságok 
és nemesség ékesítő, kik közül számos táblabirákat neve
zett ki; a’ magyar literatorok közül megtiszteltettek: gróf 
Dessew/fy József, Döbrentei Gábor, Kovacsócx-y Mihály, 
Kölcsey Ferencz, Pap Gábor. — Tornának ékes megyei 
tereme ez alkalommal jeles beszédektől zengett. Az egész 
ünnepet honi divat szerint 500 személyre készített felette 
fényes lakoma fejezte b e ; ennél a’ szokott nemzeti egészség- 
ivások nem hibáztak, mellyeket ugyanannyi taraczk - durro
gások követtek. Jelen volt egy színész társaság; az állás
ban adá mutatványait. — Oh szent művészet! Tagjai közül 
Erdélyiné asszonyon és Ujfalusy uron kívül alig érdemiéit 
más figyelmet; a’ férfiak felette fiatalok, ’s úgy látszik, 
elégelik, ha szerepüket elmondják, leikébe hatni felesleges
nek tartják. Első nap adatott „Világ divatja,“  másnap 
„Szápáry Péter.“ Kelecsényi Andor.

Vas vármegye, július’ 13.
A’ magyar nyelv’ sükeres előmozdítása végett, 

t. n. Vas vármegye f. e. július’ hónap’ elején tartott 
köz gyűlésében a’ többek közt következő dicsére
tes és figyelemre méltó intézetet létesített. Ugyanis 
a’ lalusi oskolák’ elrendelését, czélirányos könyvek’ 
’s más szükséges apróságok’ megszerzését vette

irányba. Ezen nemes alapítványnak minél foga
natost! eszközlése’ tekintetéből azt végezte: hogy 
„kiki a’ nemesi rendűek ’s rangnak közöl tőkekép 
annyi pénzt adjon, a’ mennyit koronázási dijkép 
adott. Ezen határozat’ következtében ’s az itt felvett 
kulcs szerint kiki egy nemes dient ól 48. krajezárt 
fizet p. p. — a’ mennyiben kinekkinek birtoka dicák- 
ra osztatott fel. Hogy ezen hazafiúi áldozat’ óhaj
tott következéséről kiki biztosítassék, ’s megvizsgál- 
tassék, vallyou a’ falusi oskolákban kellőleg foly e 
minden, a’ vármegye minden járásra nézve táblabi
rákat nevezett ki, kik a’ tanulók’ próbatételén meg
jelenjenek. Ezen intézet, ha folyamatba vétetik, 
jó sükerre tarthat számot, ’s méltán követést ér
demel. Sz. K.

Az Esztergám’ városában lé trehozott  Casinó julius’ I7én 
Sárfalvi Héya Imre első alispány és kir. tanácsos u r’ elnök
sége alatt, m i n d k é t  n e m b e l i  számos vendégek’jelenlété
ben , ünnepélyesen nyittatott meg. Több velős és érdekes 
magyar, részint a’ tisztelt első alispány, mint e’ diszletes 
casinó’ helyének elkészítésében, a’ teremek’ Ízletes bútoro
zásában Kruplt/anics Simon és Maurovich Rudolf urakkal, 
másod rendbeli kormányzó társaival, legtöbbet fáradozott 
első Igazgató u r , részint érintett Maurovich R udo lf’s Mé- 
sx-cna János választottság’ tagjai által tartott beszédek után, 
Fejedelmünk’ lioszií életéért ’s boldogságáért nagy lelkese
déssel — háromszori „éljen“ kiáltatott. A’casinó’ kertjében 
magyar hangászkar mulattatta a’ részvényeseket ’s vendége
ket. Estenden a’ kivilágított kert ’s ablakok több érdekes 
felírásokkal gyönyörködtették az egybeseregletteket. A’ rész
vényesek’ száma a’ százat meghaladja. Több honi ’s kül
földi hírlapok’ , művészeti ’s mulattató irományok’ megszer
zésére bizonyos tőke alapítatván , a’ társaságot több hely
beli nevezetes könyvekkel ’s folyóírásokkal megajándékozták. 
Egyszersmind ezen casinó’ czélirányos szabályai nyomtatás
ban kibocsátattak ezen czím alatt: ,,A% esxteryami Casinó’ 
i837dik év május’ 22én tartott köx összejövetele' alkalmával 
megállapított szabályai.“  Esztergám , Beimel József’ betűi
v e l , 14. lap. 8. rétben. Ezek szerint ,,a’ casinó’ részeseinek 
tisztességes és feddhetlen erkölcsű, nem különben koronás 
Fejedelmünk, hazánk és alkotmányunk iránt szünetlen tisz
telettel viseltető férfiaknak kell lenni. Akármelly szin alatti 
politicus szövetkezések vagy felekezetkedések tilalmasak lé
vén , ezeknek még gyanúját is az intézetnek minden része
sei távol tartani kötelesek.“ *) Részessé, az igazgatónál 
történendő előleges béjelentés u t án , mindenki leltet, kit a’ 
választottság a’ felebbi elvekhez képest szótöbbséggel elvál
lal. — Minden tagnak van jo g a , honi vagy külföldi vendé
geket, és általában a’ s z é p n e m e t ,  **) három egymás után 
következő napon magával bevezetni, melly alkalommal mind

*) Ezen bölcs szabályra, melly minden eddigi magyar casinnban fen- 
áll, ezen intézetek’ ellenségei (miilyenek mindenütt találtatnak) 
figyelmesekké tétetnek.

**) E ’ tekintetben többi casinóink felett jelenleg az esztergami különös 
elsőbbséggel bir. Yajha e’ szép példa minélelőbb mindenütt köve
tésre találna. Szerkeszt.

a’ vendégek, mind bevezetőik saját neveiket egy e’ végre 
készült könyvbe fogják Írni.

Valóban a’ jól elrendelt casinóknak kellemes és hasznos 
következéseik vágynak, u. m. a’ jó ízlés, miveit, szerény 
viselet, olvasás’ és értekezési beszélgetés’ utján szerzendő 
közhasznú elmélkedés, józan kÖzértelinesség, vidám, unal
mat nem érző társalkodás és barátságos időtöltés, a’ fejede
lem- ’s hazaszeretet’ fölébresztésc ’s nevelése, nemes sza- 
badlelküség, ’s a’ hon' javára ezélzó törekvés és szorgalom.

Óhajtom tehá t,  hogy e’ hasznos intézet, valamint Pesten 
’s más honi városokban, úgy Esztergámban is virágozzék! 
De köszönet nektek i s , szép, erényes h ö l g y e k !  kik casi- 
nónk’ megnyitását jelenlétetekkel szépíteni ’s dicsőíteni ke- 
gyeskedétek, mert csak t i  teszitek a’ férfinak szépekké a ’ 
t á r s a s á g ’ s z e n t  a r a n y l á n c z a i  t!

J)r. Rumy Károly.
Az agg Buda mindig mosolygóbb tekintetet mutat, ’s ké

nyelemmel páritja a’ hasznost. így például a’ Pest felőli 
bástyahegy naponkint szebbül ’s egyike leend a’ két város’ 
legszebb sétáinak, mellynek küllemeit a’ hegy’ közepén hang
zandó katonai zene még érdekesbé teendi; a’ munka igen 
nagyszerű, de egy — két év múlva bizonyosan elkészülend 
’s meglependi a’ közönséget. E ’ nagy munka mellett azon
ban még más igen hasznos is készülend f. évi September’ vé
géig. A’ királyi lak melletti kaput t. i . , hol már szeren
csétlenséget is okoza a’ szoros ’s tekervényes u t,  fens, ná
dorunk’parancsára egy részben lerombolák, ’s annyival tági- 
tandják, hogy három kocsi is kényelmesen ’s veszély nél
kül eljárandhat egymás mellett, holott eddig kettő is alig 
férhetett el. (Jelenkor.)

A u s z t r i a .
Ő Fenségüket Ferencz Károly  főlierc'/ieget ’s 

hitvesét Sofia’ főherczegasszonyt, kik már lí). dél
előtt ’s a’ herczegi gyermekeket, kik még 18án 
Ischelbe megérkeztek, O Felségük a’ Traun 
partján számukra készen tartott ház’ bejárásánál 
legszívesebb részvétellel fogadták.

Azon felsőbbi rende le t, mellynél fogva Iiécshen a’ belvá
rosban a’ dohányozás részint tűzveszély’, részint illendőség’ 
tekintetéből tilalmaztatott, most ismét megűjítatott, ’s ennek 
következtében a’ belváros’ téréin, utczáin, kapuinál és hid- 
jain dohányozni senkinek nem engedtetik meg.

Itosensteini Häckl Leopold István , német birodalmi lovag,
12,000 forint b. b. tőkét hagyott egy intézet’ alapítására, 
mellynek kamatja évenként Bécs’ vagy külvárosa’ 2 legeré
nyesebb leányai között osztassák fe l , azonfelül azt rendelte, 
hogy ezen alapítványi sommának jövedelme’ kiosztása rózsa- 
iinnepkép megtartassák ’s a’ részesült leányok’ neve, mások
nak erényre buzdítása végett , kihirdettessék.

Ezen alapítványi rendelet’ következésében, köztudomá
súvá tétetik, hogy az intézet’ ez idei két kamatja, mindeni- 
ket 12 5 f. számlálván p . p ,  Friderich Jozefának és Kiesx-ling 
Borbálának Ítéltetett a’ cs. k. alsó-ausztriai kormánytól, ’s 
f. é. junius’ 17én történt meg az ünnepélyes felosztás egyik 
külváros’ (Landstrasse) templomában a’ kormánytól kirendelt 
tagok által.

L e v e l e z é s .
Pest, julius’ 20. 1837-

Tegnap érkézéin hon Füredről. Elmondom Önnek e’kirán
dulásomat.

Temettek Pesten, de nem engem, hanem mást. Én élni 
akaró, futék a’ temetéstől ’s a’ vigalmakat keresem. Füre
den reménylettem ezeket, mert haliám, hogy ott a’ savanyu 
víznél édesek a’ mulatságok. Temetéstől futni ’s örömek fe
lé szaladni, kettős nyarga-ösztön, melly gőzkocsit kiván ; de 
jaj volt nálam ez ösztönnek, ki vele postára ültem. Haladá
som merő ellentétele volt a’ „hipp-hopp ott legyek a’ hol aka
ró m én ak  , pedig minden hajtásra lovat válték; — de mikor 
a’ ló nem futhat, előre nem hat ajü utas. És miért nem fut
hat a’ l ó , mikor az párával t e l i , melly a’ gőzzel közel ro
kon? Hasztalan liirkésztem ennek okát Veszprémig : — jobb 
egy marok szerencse, mint egy zsák ész; úgy jobb egy két 
szó, mint hoszas fejtörés. Veszprémben egy pár szót hallék, 
’s ez mindent meginonda. Ott haliam ugyanis , hogy a’ befo
gott ,  nyargalni nem akaró két lóforma álla t,  már azon nap 
háromszor ment volt Palotára; tudtam hát most rögtön, hogy 
Füredig, negyedik hajtásban, pegazusként nem szárnyalhat. 
De még egy szót hallék: nem zabot és szénát eszik, hanem 
csupán korpával él. így már még kevésbé ragad, gondolám 
magamban, és azt nem is kívánhatom. A’ lassú haladás most 
már illy okoskodásra késztett: ha egy nap négy hajtást me
gyen, ’s tiz pengő forintot keres két ló , vélhetné a’ jámbor 
lélek, ambróziával tartatik, nem pedig korpával; áldozatnak 
néztem azért a’ két szegény gellert, melly a’ haszonlesnek

ekként esék martalékul; felejtém a’ csigamászást, melly az 
esőhöz úgy illett; sőt szánatomban vigasztalóm is a’ két 
gebét: egyél korpát, igyál esőt, ’s tűrjed a’ mostoha sorsot. 
Igaz, hogy jobb volna, ha még is komlót hapnál a’ korpá
ban, pára válhatnék belőled, de igy a’ pataki deák’ csókája’ 
sorsára ju tá i , melly miután Rákóczy’ aranyaiból két százat 
orzott urának, köszönetül megöleték. De a’ holtakról vagy 
jó t vagy semmit! bocsánat, pataki deák! te erényes ember 
voltál, csókád’ nyakát csak a’ lopásért tekerítéd gúzzsá, ’s 
az aranyokat, mint lopott jószágot, meg nem tartád, hanem — 
elköltőd. Béke hamvaidra !

Csak elér az ember, akármint megy, utoljára. Én is elér
tem utamnak végét, hamarább mint béketürésemét. Füreden 
valék már ,  a’ vig élet’ képzelt tanyáján; de mint hültem el 
a’ cholerán, mellyet vélve itt találtam, látván, hogy a’ ven
dégek egymástól futnak és zárkóznak. Értett  egy barátom, 
ki már napok óta ott volt, ’s mondá négy szem közt: „Ne 
véld, itt nincsen cholera; nem azért futunk mi egymástól, 
mintha cholerások volnánk, hanem hogy gőgösök vagyunk.“ 
Boldog Isten! kisebb baj ez? ’s mért gőgösök, kérdem, a’ 
füredi vendégek? hiszen a’ fürdőben száműzetni szokott a’ 
gőg, ha már egyébütt szabadon járhatja is ollykor bolondját. 
„Mert némellyek a’ tizedik grádusig is felszámolják őseiket, 
adá ő válaszul, mit nem minden vendég tehet.“  Én: Ugyde 
a’ tizedik grádusban már több apja anyja van minden ember
nek,  mint ez egy pár százra menő vendége Fürednek, még 
pedig ollyformán , — bizonyságom minden geneologus — 
hogy annyi eldőd közt mindenféle csőcselék épen úgy van, 
mint e’ fürdőbeli közönségben, a’ honnan ha a’ gőgös eldö-

deit a’ tizedik grádusig mind együtt látná, épen illyen vegyii- 
letnek találná, ’s tőlök hasonlag elfutna. De bár legyen más
kép , legyen bár nagy minden eldőd, akkor még mostohább 
sorsa a’ gőgösnek, mert hasonlít a’ burgonyához , mellynek 
java a’ földben, ’s ó csak dudvája van felül. — Más oka is 
van a’ gőgnek, megjegyzé barátom, egyik gazdagabb másiknál. 
Én: Igen, de csak papirosban; aztán ebben is még gazdagabb 
a’ zsidó, kinek némelly aristokrata saját jószágában haszon
bérlője, ha nem épen adózója, mert sok gróf is zsidónak bir. — 
Már akármit beszélsz , mond ő ; itt a’ gőgön nem segíthetsz, 
hamarább kiiszod a’ Balatont, mint ezt megtörheted. Hány
szor csipdelték már azt az elménczek! de azért mindörökké 
megmarad, mert palástja a’ személyes kívánságnak. — Én nem 
bánom, viszonzám reá, nekem is van eldődöin a’ tizedik grá
dusig, sőt ha kell, másik tizig is, azért ha más nem lesz, 
kivel társalkodjam, azokhoz megyek le a’ kriptába ’s azok
nál töltöm időmet. Kiki önkényeként élhet, mert szabadok 
vagyunk, ’s a’ kinek úgy tetszik, magától is külön zárkozha- 
tik. Azonban még is csodálom , hogy e’ parti szivattyús ma
lomban (odáig menénk beszéd közben) ama’ két postalóhoz 
hansonló gelier hajt vizet fel a’ fürdőbe, kerengőt bódulásig 
járva , ha már itt Füreden egész joggal annyi gőg van,  min
den további kerengő nélkül bódult, melly ide e’ szivattyúkhoz 
gőz gyanánt használtathatnék. — Meg is történnék e z , vá
laszoló jó barátom, de nem történhetik még is, mert a’ mél- 
tóságos vizben nem-született is fiirödnék.

Ekkép megismerkedvén a’ fürdői élet’ szellemével, többé 
nem volt vele dolgom. Az építményeket néztem. A’ fürdőház, 
két emelettel, csinos, tiszta és illik Füredre. A’ kávéház



hatna némi felvilágosításokat azon pontokra nézve, mellyek 
tengeri haderőnket illetik.“ C .W ood: ,,Én csak azt felelem : 
ha Anglia valaha megtámadtatnék, a’ megtámadást, akármelly 
részről jőne az, hatalmasan visszaverni képes leend.“ ( T e t 
s z é s . )  Az iilés eloszlik.

Mulgrave' lordnak Irlandra nézve tett érdemeit lerajzoló 
bizonyos röpkeiratban (Flugschrift) többek közt ez monda
tik: „Azon társaságnak, melly eloszlásához közel volt, mi
dőn Mulgrave lord Irlandba j ö t t , a’rend’ áldásai visszaadat
tak , melly éjszakon meg volt utálva , délszakon gyűlöltetett, 
mindenütt kicsúfoltatott, e’ pillanatban megerősített tekin
tetű;  azon egyesületnek, melly egy pártfogóval sem dicse
kedett , többé nincs ellensége. ’S minden megtörtént ház
vizsgálat, hadi törvény nélkül.“ — A’ rend’ visszatérte’ meg
mutatására a’ birák’ bizonyítványai az eskiittekhez tartott 
beszédekben terjesztetnek elő. Mindenek szerencsét kíván
nak a’ grófságnak (’s egyenként 10 grófságot említenek) a’ 
dolgok’ megváltozott á llapotához, a’ büntettek’ megfogyott 
számához ’s könnyebb minémüségéhez. Ezen bizonyítvá
nyok kétszeresen fontosak, mivel, az egy Perin bírót kivé- 
vén, csupa nyilvános táriektól származtak; ’s némellyek ma
gokban a’ kitételekben elárulták, hogy a’ nem-egyenes hó
dolat, mellyet a’ szabadelmü rendszernek nyújtanak, na
gyon erőltetett. A’ törvényes rend’ megzavarodása Irland- 
ban igen gyakran azon körülményeken a lapú it , mellyeknek 
eredetileg a’ politikai felekezethez semmi közük; sokadal
máknál ’s hasonló alkalmaknál a’ régi ellenségeskedés min
dig megújult, melly a’ családokat családok ellen, a’ falusi 
népet egymás ellen gyiilölségre bujtotta. Ezen rósz szoká
sok is az idén ritkábban jöttek tettleges kifakadásra. A’ múlt 
év’ utolsó negyedében még 129 eset volt az esküitek előtt 
függőben ; f. é. januáriusban csak 54, mellyek között csak 
19 valóságos tettlegi. És Kilkenny grófság volt az, melly- 
nek áthágási kicsapongásai a’ kényszerítő indítvány’ védel
mére anyagot szolgáltattak. Rathkealben (Limerick) az 
1833 évi sokadalmi rendetlenségek 6 napig foglalatoskod- 
tatták az esküiteket; a’ jelen évben hat óráig sem. Úgy 
szinte Tipperary, mellynek tisztviselőji Mulgrave lordot a’ 
legszigorúbb kényszerítő szabályok’ használatára kérték. 
Mulgrave lord szelidebb utón oda vitte a’ dolgot, hogy Cas
hel grófság’ egy részében (melly példabeszédkép ,,lőpor-ton
na^: név alatt isméretes) 1836 januáriustól júniusig, 2 6 soka- 
dalomban , csak egy verekedés sem történt. Sőt egy clon- 
meli rendőrtiszt magát Dvblinba kívánta áttétetni, mivel Clon- 
melben nincs már alkalma egy iparkodó rendőrtisztnek ma
gát kimutathatni. ’S mi tette haszonvehetetlenné Clonmel- 
ben ezen ember’ ügyességét? Egyedül az , hogy Mulgrave 
lord Tipperary’ becsületesebb polgárait siikerrel szólította 
fel, hogy a’ csendesség’ fentartásában magok is munkások 
legyenek. A’ büntettek’ száma pedig mindenütt csökkent, 
mint ez a’ körülményes lajstromokból kitetszik.

Viktóriának, az ifjú királynénak, nem régiben először 
kellett egy halálos Ítéletet aláírni. Igen meg volt indulva ’s 
megkegyelmezési jogát használta. A’ bűnös egy könnyű lo
vas volt, ki tisztje ellen elkövetett merényletéért Ítéltetett 
halálra.

Midőn a’ királyné f. h. llkén  az ausztriai cs. k. nagykö
vetet, herczeg E sz tér ház-y P á lt, a’ bath-rend’ nagykeresztjé
vel fölékesité, a’ Courier szerint következő szavakat intézett 
hozzá: „Yéghetetlen gyönyörűségemre ’s rendkívüli érde
kemre szolgál, midőn herczegségednek e’ rendet adom, nem 
csupán azért, mert régóta lakik ez országban , mellynek szí
ves indulatját mindig örömmel tapasztalható , ’s hol magas 
diplomatái hivatalának illő teljesítése által minden előfordult 
alkalommal, udvarunkkal való összeköttetésének huzamos 
ideje ala tt ,  részére annak legforróbb tiszteletét minden
korra biztosította. Azonkívül bizonyossá teszem herczegsé- 
gedet, hogy, nem tekintve mindezeket, örvendek, midón 
meggondolom, milly nagyon kívánta a’ megboldogult fel
ség, kedves nagybátyám, Önt e’ renddel fölékesíteni.“

Dublinben a’ politikai egyesületnek O’Connell július’ llkén 
beszédet ta r to t t ,  hogy e’ város’ részéről követségre nejelel- 
tessék, mivel már Kilkenny iránt kötelezte le magát. Nagy 
megvetéssel szól a’ íonekról, de mégis inti a’ szabadelműeket, 
hogy vigyázzanak magokra, különösen pedig a’ szeszes ita

loktól tartózkodjanak választások’ alkalmakor és egy mér- 
tékletességi társaság’ felállítását tanácsolja. ,,A’ clarci vá
lasztásokon (úgymond) 100,000 ember kilencz napig volt 
kitéve a’ nap’ égető sugárinak , és szomját csak vízzel oltá ; 
de azért is győztük le Wellingtont és Peelt olly dicsőségesen. 
Most még egy ütközetet kell nyernünk a’ királyné’ ’s Irland’ 
részére. Nosza tehát, kedves irlandiak '. a’ királyné’ nevében, 
kinek semmit sem tagadhattok meg, kívánom tőletek, hogy 
víznél egyebet ne igyatok. Nehéz próba vár reánk ; szük
séges, hogy a’ választóhelyen segédeszközeink’ urai legyünk.

Nyilván ki kell mondanunk: ha nem nyer Irland igazságot, 
az u n i ó ’ eltörlésére fogunk törekedni. — Meg vagyok győ
ződve, hogy Angliában egy párt létezik, melly sokkal hatal
masabb arra, hogy mindazt, a’ mit kívánunk, megnyernünk 
engedje; de aztán a’ történetekről nem tartozandunk fe
lelni.“ (Későbben még is eltökélé magát O’Connel a’ dublini 
k ij elel tét és’ elfogad ására.)

A’ London és Birmingham közötti vasút’ költségei — a’ 
Morning-Past czíinii hírlap szerint — egy angol mérföldre 
(mintegy y4 órajárás) nem tesznek kevesebbet 50,000 font 
sterlingnél; sőt a’ Primsore ’s Camdentown közötti egyetlen
egy mérföld, a’ rendkívüli földakadályok miatt, 300,000 font 
sterlingbe kerül. A’ munkabér hetenként 40,000 font ster- 
1 in gre megy. Azon granitkő-gerendáknak, mellyeken a’ sí
nek vágynak, párja többnyire egy guineebe kerül. A’ vasút’ 
első 60 mérföldének július’ végén vagy augustus’ elején kel
lene megnyittatnia. A’ gyorsaság az első osztályú kecsikra 
nézve 1 órára 30 mérföldnyi, a’ második osztályunkra nézve 
pedig 18—20 mérföldnyi ; a’ fizetés Birminghamig az elsők
től 20 — 30 shilling, a’ második rendiiektől egy harmad rész
szel kevesebb. Ila az egész vonal készen lesz, Londonból 
Liverpoolba 9%  óra alatt el lehet érni.

F i* a ii c z iaors  /  a g*.
A’ Journal des Debuts az elváló követkamarát imigy mél

tányolja ’s vigasztalja: „Az oppositio egészen új kamarát, 
tapasztalás nélkülit, kiván; — találják ki, miért? A’ hat év 
óta elvesztett földből egy darabot vissza szeretne nyerni. Ez 
ama’ sérelmek’ titka, mellyekkel a’ mostani kamarát tetézi: 
azért igyekszik a’ választók’ bizodalmát tőle elvonni. A’ ka
mara hibát követett el, ezt mi is több Ízben nyilván mondot
tuk. De azt olly gyülekezetnek festeni, melly sem belátás
sal sem hazafiűi érzéssel nem bir, melly gondatlan, megvesz
tegetett , az ország’ várakozásának legkevésbé sem felel meg, 
ez durva ’s nyilvánságos igazságtalanság. Még is szeretnők 
tudni ,  hol vágynak e’ szerény statusférfiak, kiket az ország 
még nevökről sem ismer, e’ nagy publicisták, ezen értelmes 
statusgazdák, e’ csodálatra méltó szónokok, kik e’ kamara’ 
helyét olly hasznosan töltendik be? Csak azt látjuk, hogy 
a’ jeles férfiak, bármelly hivatásuak legyenek, majd minden 
erőködés nélkül jőnek a’ kamarába. Az országban magasztal- 
tabb neveket keresünk, mint Giciz-ot, Berryer, Thiers, Dupin, 
Odilon-Barrot, Mauguin, Arago, Lamartine, ’s egyet sem ta
lálunk. Általában a’ kamarai tanácskozások kétségkívül je 
lesbek mint minden, mit törvényhozóságaink 50 év óta tet
tek. Talán kevesebb szavalást (declamatio) hallunk, de itt 
ezerszer több dologértés és valódi méltatás van. Ha alapos 
elv-kifejtéseket, magas gondolatokat kívántok, van e fénye
sebb vitatkozás mint a’ minapi Guizot és Odilon-Barrot kö
zött? Ha meg akarjátok Ítélni, milly komolysággal, milly 
szorgalommal dolgozik a’ kamara, olvassátok meg a’ műszor
galom’, kereskedés’, pénzügy’*és igazgatás’ töménytelen kér
déseiről szóló bizományi tudósításait. A’ szónokok beszél
nek a’ szószéken: a’ többiek a’hivatalszobákban, bizományok- 
ban munkálkodnak, ’s ezen, lettdolgokkal és nyomozások
kal olly gazdag tudósításokból áll az az egész kamarának 
munkálata. E ’ kamara nem tartja ugyan magát kötelesnek 
arra , hogy ugyanazon vitatásokat minden esztendőben elöl
ről kezdje , de azért senki’ száját be nem fogja, és gyakorta 
csodáltuk azon türelmet, mellyel a’ véghetetlen szószaporí
tásokat (tirade), az opposítiónak e’ szünetlen egyféleségét, 
hihalgatta. Az opposítiónak nagy panasza a’ kamara el
len, ’s épen azért ennek nagy érdeme az ország iránt, azon 
körülmény, hogy a’ kamara monarchikai ’s állandó. Ki érezni

Híagybritaimiíi ’s Irland.
A’f e l s ő h á z n a  k július’ 14. ülésében azon bili, hogy az ir- 

landi községbirtok eine adassék, a’ biztosságon ment keresztül. 
Azután a’ sussexi herczeg a’ (/uäkereknek kérelemlevelét, 
mellyben azok a’ halálbüntetés’ egészleni eltörlése iránt fo
lyamodnak, nyújtotta be, de azt ismét visszavette, midőn arra 
figyelmeztetők, hogy a’ kérelemlevélben egy helyütt a ház 
czimzete meg vagyon sértve, mi a quákerek vallásos ion
jaiból magyarázható. Ők t. i. a’ lordokat nem akarják egy
házi 's világi uraknak elismerni. Lord Brougham ez alkalom
mal azt mondá, hogy indítványba fogja hozni, miszerint ele
gendőnek nyila tkozta ss ék, ha a’ lordok a’ „parlament’ pair- 
jeinek“ czímeztetnek, mivel különben a’ quákerek nem is 
gyakorolhatnák kérelmi jogukat. Erre a’ halálbüntetés’ al
kalmazását korlátozó törvényjavaslat, némelly közbetett vál
toztatások után,  harmadszor olvastatván fö l , elfogadtatott. 
A’ váltójogot íárgyazó indítvány is keresztülment. A égre 
megegyezett a’ felsőház az alsóházzal az egyházi javakat 
tárgyazó törvényjavaslat iránt tartandó értekezésben , melly 
aztán el is fogadtaték.

Az a 1 s ó h á z n a k e’ napi ülésében azon változtatások jö
vőnek szóba, mellyeket a’ felsőház az egyházi előléptetések’ 
fölfiiggesztése iránti törvényjavaslatban munkába vett. Erre 
Attwood ur álla fel ’s igy szóla : „Külföldi politikánkra nézve 
kívánok némelly kérdéseket tenni, mellyekről a’ ministereket 
már korábban tudósítottam.“ — Lord J. Russel: Különös 
indítványt szándékozik tenni?“ — Attwood: „Nem ; csak — 
mint mondám — kérdéseket akarok tenni, ’s ha a’ ház’ rend
szabásai azokat észrevételekkel kisérni nem engedik, csak 
egyszerűen fogom egymás után a’ ministerek elébe terjesz
teni: 1) El van e ő felsége’ kormánya tökélve, a bécsi szer
ződésnek Oroszország’ részéről Lengyelországra ’s Krakóra 
nézve történt megsértését elnézni? ( H a l l j u k ! )  2) El van 
e tökélve megengedni, hogy Oroszország Czirkassziát aján
dék’ czíme alatt, a’ drinápolyi békekötésre hivatkozólag, Tö
rökországtól elvegye, holott Oroszország már azelőtt abban 
egyezett meg Angliával, hogy a’ nevezett békekötés által vég
zett háborúban semmi különös hasznot nem kiván ? (Halljuk !) 
3) El van e tökélve ő felsége’ kormánya, Oroszországnak a’ 
Duna-Delta’ kizáró használatát megengedni, az ezen status 
és Anglia közötti említett egyesség’ ellenére? 4) Föltévén, 
hogy Oroszország ezen egyességtől elállott, el van e ő fel
sége’ kormánya tökélve, az orosz hatalmasságnak megen
gedni, hogy Törökországtól ajándékot elfogadjon, holott en
nek nincs joga efféle ajándékot adni,  mivel soha sem volt 
Czirkassziának elismert birtokában ? ( H a l l j u k ! )  5) Elvan 
e tökélve megengedni, hogyOroszország a’ cserkeszeket meghó
dítsa, talán kiirtsa, ’s igy olly országot foglaljon el, melly neki 
határtalan befolyást szerezne, ’s végre Törökországot, Persiát, 
egész keletet hatalmába adná ? (Halljuk !) 6) El van e tö
kélve, Oroszországnak a’ Vixen hajó’ ügyében rmitatott otromba 
’s utálatos fenhéjázását békével tűrni? (Halljuk!) 7) Elvan 
e tökélve, magát az unkiar-iskelessii szerződésnek alávetni, 
melly háború’ esetében a’ Dardanellákot orosz önkény szerint 
zárjáéi, egyfelől gátolja Angliát, hogy Oroszországot gyenge 
oldaláról ne támadhassa meg, másfelől pedig Anglia’ szövet
ségeseit ’s barátit könnyű martalékul veti oda amaz éjszaki 
barbárok’ hatalmának megerősítésére ’s nagyobbítására? (Ka- 
c z a j ! )  Mi ö ....... t tudnak itt nevetni? ( R e n d r e !  r e n 
d r e ! )  Sir, valóban nem látom át, mi volna nevetséges ko
moly szavaimban. Folytatom tovább: 8) Igaz e , hogy az 
oroszok jelenleg több mint húsz lineahajóval bírnak, mellyek 
majd mind készek az elindulásra Kronstadtban, honnan tizen
négy nap alatt a’ Themse’ torkolatjához érhetni? ( H a l l j u k ! )  
Igaz e , hogy Anglia tizennégy nap alatt nem bocsáthatna 
húsz lineahajót tengerre, hogy a’ Themse’ torkolatját véd
hesse ? ( H a l l j u k ! )  Reményiem, a’ ministerpadon ülő ne
mes lord e’ sor kérdésre, mellyek’ kifejtése nekem meg nem 
engedtetik, egyenes feleletetadand.“ Lord J. Russel: „Ezek 
olly kérdések, mellyeket az ülésnek akármelly más időpont
jában alkalmasabban lehete tenni; az unkiar-iskelesii szer
ződést illető kérdés legalább is két év előtt intéztethetett 
volna. A' küliigyek’ statustitoknoka holnap a’ maga helyén 
kétségkívül kész leend, valamennyi hozzá intézendő kérdésre 
felelni.“ Attwood: „De legalább az admiralság’ titoknoka ad- |

kellemes; homlokkal fordulván a’ sétányra, mulattató kilá
tást ad. Oberhäuser, Pestről, jó rendet ’s bútort tart benne, 
emeletén pedig vendéglőt, tágast és jól elrendeltet, de őt 
nem igen örvendeztette ez idén a’ kedveszegett vendégek’ 
gyér száma, a’ honnan nem csuda, ha talán némelly apró hiá
nyok mutatkoztak asztalánál, melly azonban, egészben véve, 
méltatást érdemelt. A’ másik vendéglői épület újabb, még 
is selejtesebb, és a’ fürdőt hátba nézi; emelete’ hiányát alul
ról pótolván, minthogy dombra emelkedett, hogy mérkőz
hetnék a’ magasb és büszkébb épületekkel. Iparkodó haszon
bérlője becset szerzett asztalának jó szolgálatával, ’s több 
vendéget láta annál, mint a’ díszesebb vendéglő. Egy kis 
templom is van Füreden, alsó végén a’ sétánynak, és csu
dául, egy kis színház a’ közel ligetke’ szélén. Furcsának 
találhatja Ön, hogy ezeket a’ vendéglők után említem, mint 
külfölden utazó számosabb honfitársaink. Igen, mert a’ na
gyobb csak hamarább szembetűnik; sőt az csuda, hogy a’ 
szép Horváth-házat is nem előbb említem, melly egy főbb 
dísze Fürednek. Ez szemközt a’ nagy fürdővel két emelete’ 
ablakain néz a’ sétányra, és méltán állhatna Pestnek legszebb 
utczájaban is; csinos és igen tiszta udvara, melly rostált 
kaviccsal terítve, J08 jól sorozott szobája, ’s az egészben 
uralkodó rend és ízlés magasztalja építtető és fentartó birto
kosit, kiknek különben is olly sokat köszönhet Füred és az 
oda gyűlt közönség, mellyet, mint önvendégeiket, magyar 
szívességgel látnak, mulatkozásokban részesítnek, számukra 
színészetet, hangászatot ’s egyéb fürdői intézvényeket hat
hatósan pártfogolnak. A’ Horváth ház’ háta megett a’ posta
ház gebeszkedik zöld emeletével, melly mint tudjuk, remény’

színe; lakják pedig azt ez idén a’ Balaton’ nymphái, kiket 
a’ jó remény táp lá l , mint a’ postalovat korpa. A’ fürdőház’ 
háta megett szinte van még egy épület, melly közt és a’für
dő között a’ népmulatság tartatott, a’ díszes kötéltánczolás, 
jól fövenyezett udvaron. A’ fürdő és Ilorváth-ház közt gyér 
fákkal nyúlik a’ sétány; nem csuda, ha ez ültetvény még fia
tal és lézengő, mert nehány év előtt ezt is elemésztette volt 
a’ tűz. Félhoszában e’ sétánynak a’ fürdőház’ földszinti 
falából boltok nyílnak reá, ’s életet kölcsönöznek nem nagy 
tolongási elevenségének, noha a’ vásárlás nem zsibongó ben
nük, pedig majd az éjszakamerikai boltokhoz hasonlók, mel- 
lyekben a’ portékáknak quodlibetje találtatik , úgy hogy a’ 
czipőtiil kezdve fel a’ hajfürtig és kontyig mindent találhatni 
egyben, mint a’ hires bőség-szaruban. A’ sétányon van a’ 
fedeles kút ,  az ország sőt birodalomszerte hires, mellyet 
reggelenként mindenki megtisztel. Hajduruhás íiczkók merit- 
getik a’ becses vizet ’s poharakban nyújtogatják a’ vendégek
nek. Úgy látszik, fejik a’ földet, mellynek e’ teje savanyu, 
’s minden ellen használ, csak a’ gőg ellen nem. A’ Balaton’ 
hátán hideg fürdő készült, vagy mint egy paraszt mondá 
„diákul Seebad,“ hová egy palló vezet a’ sarampós faépület
be , melly hévmérővel van ellátva.

Mindezen épületek’ csoportja egy parányi várost képez, 
de a’ hely’ földesurai, úgy látszik, magára liagyák azt; leg
alább nem sokat áldoztak a’ közönségnek, mert megszokták in
kább attól várni ’s fogadni el áldozatot. Már a’ lakházak sem 
az ő építményeik, de még kevésbé a’ színház, mert ezt, hom- 
lokfelirása szerint, hazafiság emelte a’ nemzetiségnek, és 
igy maga a* közönség Kisfaludy Sándor’ indítványára. Mi

a’ fürdőházon kívül a’ földesuraké, úgymint a’ hely’ szine, 
nem dicsekszik ápolással. A’ csinos épületek, mellyeket 
más tett o d a , szemétben állanak , ’s igen helyesen jegyzé 
meg utitársom, hogy ezek hasonlók a’ bálba készült czifra 
hölgyhöz, ki ékesen öltözködött, de térdig a’ fertőben járt. 
Sőt úgy látszik, máig is gyöngyöt vélnek itt a’ szemétben, 
mert a’ felső vendégfogadóstól azt ha liám , ő el akará tisz- 
títtatni, de a’ szomszéd földesurak nem engedők birtokjo- 
kon a’ csinosítást, bár ingyen történt volna is. Ha ez úgy 
van, most attól félek, ugyanazon földesurak neheztelni fog
nak reáin , hogy tán kedvök ellen a’ füredi fürdőt én itt 
ekképen megmosom. Azonban igaz marad az, hogy mikor 
a’ hideg fürdőbe mentem le a’ Balatonra, istállók előtt 
mentem el,  ’s hányadékaikon kelle gázolnom; tüstént az 
ötlék eszembe, hol mossam magam’ tisztára, ha majd a’ 
fürdőből jövök? A’ postaház’ környe , oh az , az még egy
szer tiszta, meg a’ dombi vendéglőé, mellyet, mint épen 
mondottam, tisztogatni nem volt szabad. Hát a’ ligetke, 
ott a’ színház megett! melly ligetke egyszersmind lazaréth 
az Isten’ szabad ege a la tt ,  nyomorék koldussal teli. Ezek 
a’ gyéren látogató publicumot ide nem győzvén várni, le
jöttek a’ sétányra élelmet keresni, ’s nyíri vásárrá tevék azt. 
A’ ligetke, mondom, az a’ ligetkék’ ligetkéje, vagy még 
gyengédebben , ligetecskécske, idegen nyelven „park“ ; soha 
sem felejthetem el, mióta láttam. Valahányszor belé men
tem, erőnek erejévél az jutott eszembe: itt ’s itt hagyott 
engemet c’, kedv nélkül való remete-életbe’. Mi hagyott ot t? 
’s micsoda kedv nélkül való remete-életbe’? én nem tudom; 
vagy mi okon jutott mindig épen ez, és épen ott eszembe?



akarja, mit köszönhetni a’ kamara’ bölcseségének, meggondo
lásának, mérsékletének, vessen egy pillanatot törvényhozói 
gyülekezeteink’ történeteire: némeilyek a’ zendülés’ szellemé
től magokat kifárasztatni ’s meggyőzetni engedték, mások, 
lioíry azt megzabolázhassák és semmivé teliessék, erőszakhoz 
nynltanak. A’ kamara mind a’ harag’, mind a’ félelem roha
minak (Anwandlung) ellentállott. A’ kormányt támogatta ’s 
fentartotta , a’ nélkül, hogy neki vakon engedelmeskednék, 
a’ nélkül, hogy kötelességeit neki feláldozná. A’ szabadsá
got szabályozta, a’ nélkül, hogy elnyomná. Ennyi tusa után, 
hol még a’ becsületes szenvedélyek is olly könnyen túl hagy
ják magokat a’ czélon ragadtatni, Francziaország minden sza
badságával és jogával teljes mértékben él. Nem tudnék, mi 
válnék egy kamarának nagyobb becsületére, mint ezen állha
tatosság ’s e’ józan mérséklet. Mig e’ szellem uralkodik a’ 
kamarában, mindaddig a’ kormánynak, vagy magának a’ ka
marának egyes hibái könnyen orvosolhatók lesznek. Az elosz
latás’ kérdése ránk nézve imez : ugyanezen kamara fog eineg-, 
maradni, vagy pedig másik, ugyanazon szellemtől lelkesített, 
leend helyette’? Reméljük ezt,  ámbár minden kamara időt 
kíván nevelésére. Reméljük, hogy az ország olly eszes leend, 
hogy e’ nevelés’ veszélyét ’s költségeit meg fogja kímélni ! 
Pedig épen e’ veszélyre építi reményét az oppositio. Minden 
rágalmazása, minden a' szolgaiságnak , tudatlanságnak, az 
országos érdekek iránti hanyagságnak olly kíméletlenül té
tetni szokott szemrehányásai alatt rejtezik e’ titkos vallomás: 
van a’ kamarának tapasztalása ’s tudja, mikép magyarázza 
statusgazdasági, politikai ’s igazgatási elméleteinket.“

A’ pénzügy minister az ez évi első hat hónapi statusjövede
lem’ jegyzékét közlötte. Az I835ivel egybehasonlítva, ez 
.10,626,009 frankkal ment többre, mi főkép a’ belajstromo- 
zási díj , italadó, dohányárulás és postákból folyt a’ kincs
tárba. Azonban az I826ikival összevetve, a’bevétel 1,177,000 
’s különösen a’ vám és hajózási adó 4,535,000 írank. csökkent. 
Az indirect adók azonban emelkednek, ’s a’ második évne
gyedben 20,685,000 frankkal jövedelmeztek többet mint az 
elsőben.

Ismét szent Lajos’ szerzetének viszaállításáról foly a’ beszéd.
La ff it te J. jelenti a’ Journal des DébaCsbnn , hogy bank

házát hétévi szünet után October’ Íjén megnyitandja.
A’ galambposta Páris és London között most már annyira 

szabályoztatott, hogy a’ párisi pénzfolyamat Londonban 
másnap reggel megtudatik. De e’kereskedői szemlélődés nem 
soká ta r tand ,  mivel a’ kereskedők közt bizalmatlankodást 
gerjeszt.

A’ hires léghajós Robertson 75 éves korában Batignollesben, 
Páris mellett, nem régiben megholt.

Spanyolország*.
Bordeaux, julius’ ló én , estve 7 árakor.

Saragossából azt Írják, hogy Espartero mai napon nyolez 
zászllóalyal és két testőrseregi századdal Calatayudba érke
z e t t , hogy magát Oraa’ osztályával, melly Teruel előtt ál
lott , összekapcsolja ’s annak vezérlését általvegye. A’ kö
vetelő Valenciához mindig jobban közelített; csapatjai már 
csak egy órányira voltak attól. Angol pattantyúsok, kiknek 
száma nein jelentetik, 8 án egy brit hajóbul Valenciában 
szálltak ki. (Moniteur.)

Narbonne, jut. 17., eslve 7V2 árakor.
Carcassone , 17én reggel.

( Castellane tábornagy a’ had- rninisterhez.)
Berga 12én az élelem’ szűke miatt feladta magát; 

a’ 220 katonából és 400 nemzeti őrből álló őrizet 
lerakta fegyverét; nem lettek hadi foglyokká. 2000 
fegyver, 2 négyfontos ágyú ’s 1000 töltés jutott a’ 
felköltek’ hatalmába. (Moniteur.)

Madridból a’ július’ 11 ’s 12kei futárok hibáznak, mivel 
Quilez, de Llangostera ’s egyéb carlosi vezérek’ csapatjai a’ 
Calatayud és Saragossa közti utat elfoglalták. (Gazette.)

Egy bayonnei levél július’ 12ről jelenti, hogy Hernani’ őr
serege senkinek sem engedelmeskedik. Gróf Mirasol foly
vást Bayonneban tartózkodik ’s parancsnoksága’ ismétleni át
vételére kevés kedvet mutat.

Arauda de Dueroban , mint mondják, három század lovas
ság fellázadt ’s onnan lovastul, fegyverestül eltakarodott. 
PennafieV őrserege magát a’ carlospártiaknak megadá.

Egy Madridból julius’ 7én költ levél, (mellyet a’ Messager 
közöl) a’ ministerek’ nyugtalanságát ’s Meer iránti nehezte
lésüket festi le , ki ugyanis azt igéré, hogy Cataloniában a’ 
carlosi tábort megsemmítendi, ’s mégis az Ebrón általkelni 
hagyá. A’ radical-párt most fennen kívánja, hogy a’ hozzá 
szító generálok, u. m. Menier, Vigo , N arvaez , Lopez, és 
Francisco Valdez, viseljék a’ katonai főparancsnokságokat. 
A’ ministeriumban Calatrava és Almodovar eltökélvék, in
kább az túlzókhoz (exaltados) szegődni, mint az estatuto- ’s 
isturiz-pártiakkal alkudozásba ereszkedni. Ila ininister-vál- 
tozás történik, alkalmasint Caballero, Alvara, Nunnez és Bel
tran de Lis nyerendik el a’ ministeri tárczákat. L óbb előkelő 
szémelyek ülnek börtönben, mivel éji gyűlésekben tanácskoz
tak , dón Carlosnak Madrid felé utat készítendők. Egy pin- 
ezében az összeesküdteknek 2 0 0 0  darabot meghaladó legyve- 
reit és sok lőport találtak.

Madridból sok beszéd, sok iromány, de kevés tett ered. 
Körirást körirás, indítványt indítvány követ a’ nélkül, hogy 
ezeknek olly siikerök lenne, melly don Carlos haladásának 
hathatós akadályt vethetne. A’ beliigyek’ ministere, midőn 
a’ tartományi hatóságokat felszólítja, hogy a’ legjobb el- 
lentállási szabályokhoz nyúljanak, arra teszi őket figyel
mesekké, hogy a’ carlospártiaknak a’ vezérség’ egysége van 
hasznukra, ebben áll elsőbbségök. Bizonyos, hogy a’ ki
rályné’ ministeriumáról ezt nem lehet mondani. Egyfelől 
a’ cortesek’többsége, másfelől a’ mozgalmi párt’ ötven tagja 
nyugtalanítja, kik Ferrer követnél gyülekeznek össze 's egy 
részinti minister - változást szeretnének kieszközölni. Cala
trava ur képesnek hiszi magát, hogy ezt a’ királynénál ki
viszi, csak olly erős férfiakat mutassanak neki, kik a' hazát 
meg birnák szabadítni. Akközben 7én Fontán és Faleri urak’ 
indítványát vették vita a l á ; 8 án újólag azon vitatkoztak, 
melly oda megy ki, hogy a’ cortes’ figyelmét a’ had’ mos
tani állására ’s az ország’ megszabadítását irányzó szükséges 
szabályokra fordítsák. Sok beszéd után, hol többek közt 
Lujan ur igy kiálta fel: ,,Don Carlos éljő ’s fejünkön ke
resztül nyit magának u ta t ;“  elvégezték, hogy ezen ajánlat 
egy különös biztossághoz utasítassék, miáltal az ügyen nem 
igen segítettek.

N é m e t o r s z á g .
München. A’ julius’ 1 2 éről költ kormány-lapban, 16 czik- 

kelyből álló legfensőbb rendelet foglaltatik azon határoza
tokról, mellyek szerint használandja a’ királyi posta a’ miin- 
chen-augsburgi vasutat; mellette a’ münchen-augsburgi vas
úttársaság’ rendszabásairól (statútum) 59 czikkelyt közöl.

Drezda, julius’ 12.
ü  kir. magassága Károly porosz herczeg tegnap este Ho

henstein grófi név alatt Erfurton és Lipcsén keresztül ide ér
kezvén , ma délben Töplitzbe utazott. Általában vendég
lőink most idegenekkel telvék.

Hannovera, julius’ 17.
Tegnapelőtt délután óta mulatnak itt ő fels. a’ királyné 

’s a’ koronaherczeg Hannovera’lakosai között.
Berlin, julius’ 9.

Auguszt herczeg az orosz czár’ meghívását elfogadván, 
Odessába menend.

I l e l r e c z i a .
A’ Zürichi újság szerint a’ julius’ 7én tartott országgyű

lés’ ülésében a’ déli német statusokkal való kereskedési vi
szonyok jöttek tanácskozás a lá , ’s egy küldöttség neveztetett 
ki. A’ wiirtembergi, egyszersmind Bajorország’ és Baden’ 
nevében ajánlott bővebb vámkönnyítések , mellyekhez még a’ 
német vámegyesülethez tartozó kormányok’ hozzájárulta is 
megszereztethetnék, következő tárgyakat foglalnak magokban: 
sovány szarvasmarhát, mennyiben ez nem nyájanként haj- 
tatik a’ vásárra, sclnveiczi sajto t,  gyümölcs-mustot és ecze- 
t e t , sclnveiczi bort és néinelly növényeket, sclnveiczi cse
resznyevizet, sclnveiczi szalmaszövedéket és meghatározott 
időre még sclnveiczi selyemárukat is. Mintegy föltételnek 
nevezteték, hogy a’ dugárárusságot ne mozdítsák elő , ’s

a’ jó Isten tudja; én csak azt gyanítom, hogy az a’ ligetke 
ragadott olly ellenállhatlanul a’ költői világba föl, mert meg
fordítva , le csak nem ragadhatott magába a’ költői világból, 
’s ott, a’ költői világban, arról akart ömledeztetni, hogy őt, 
m’ ligetkét, minden tisztaság ott hagyta a’ kedv nélkül való 
remete-életbe’. Nehéz volna meghatározni, e’ ligetke kecseg
tetőbb e, vagy a’ sétányon lévő karos lóczák; pedig mondha
tom, ezen lóczák tulságig űzik a’ vendégszeretést, bekenvék 
ugyanis foltonként fekete szurokkal, melly a’ rájok ülő ven
déget egész nyájassággal oda ragasztja ’s vergődés nélkül 
el nem ereszti.

Azt gondolhatná Ön, hogy én tehát ennyi hiány ’s illető
leg felesleg között nem is a’ legjobban mulatám magam’ Fü
reden, legalább nem ollyan jól, mint egykor tudomása szerint 
fíadenben. Csalódik, ha ezt véli, sőtinkább én mindan
nyiszor igen jól mulatok, valahányszor magam mulattatom 
magamat. Aztán kell e nagyobb mulatság, mint a’ gőg’ bo- 
hóskodásit nézni? hiszen ez a’ legnoblebb kötelen-tánczolás. 
Azután bálban is voltam, hol csak annyit tánczoltam, mint 
más , kinek két lába volt. Hát a’ játékszínben mennyi mulat
ságot leltem ? ! pedig csak egy húszasért; mondhatom, soha 
illyen olcsón annyi mulatságot nem vettem. Az ottani játé
kokat lá tn i,  valóban éldelet. Kérdé tőlem egy, nem tudom, 
szeretetve e vagy tiszteletre méltóbb dáma, mint tetszik a’ 
játék? ’s mit akkor feleltem, most is azt ismétlem. Páratla
nül. mondám, ’s épen úgy jő ki mint mikor a’ nagy városból 
falura sétál az ember, hol kifáradása után a’ szalmaszék 
jobban tetszik, mint a’ palota’ pamlaga és a’ fakanál tej mellé

jobban illik az ezüstnél. Korántsem a’ classicitas teszi mu
latságossá e’ játékot, hanem hogy ollyan a’ miilyen, ’s kri
tikára még nem szorult; ki is óhajtana fürdőbe komolyt és 
valódiságot: az teszi meg, hogy az egész már magában c o- 
m é d i a .  Egy jelenés különösen megnyerő tapsomat: a’ nő 
meghalt, a’ férj is meghalt; de a’ nő nem halt meg, de a’ 
férj sem halt meg. Mikor a’ nő meghalt, azt kérdé: már 
most ki takar be a’ szemfödéllel? a’ halt férj erre felugrott, 
’s ő volt, a’ ki betakard; azután a’ talajhoz vágta magát és 
xíjra meghalt. Ekkor ő is kérdé: már most ki takar be en
gem? A’ halt nő felugrott, és ő volt, ki betakará; azután 
az ágyba vágta magát és meghalt. Most ismét kérdé: már 
most ki takar be engem? a’ halt férj felugrott, ’s ő volt ’stb. 
Ez igy ment jó darabig; én nevettem és tapsoltam, de utóbb 
boszankodtam, mert a’ hideg fürdőt láttam ebben kigunyolva; 
úgy van , sugám a’ magam fülébe, ez csakugyan paródia a’ 
hideg fürdőre, mert ki a’ balatoni hideg fürdőből jő ,  mig 
felér, bekeverődik, ismét visszamegy fürödni, megint jő, ’s 
megint bekeverődik, visszafordul és megint jő, de megint be
keverődik, ’s ez igy megy, mig csak tetszik. Már a’ szegény 
hideg fürdőbe lejárást egész világ előtt egy paródiával igy 
csúffá tenni, nem boszüságos dologé?  Boszankodtam tehát 
a’ paródiára, de azután eszembe jutott, hogy ezt még is csak 
megérdemli a’ lejárás , most hát azért boszankodtam, hogy 
miért boszankodtam elébb , ’s ez is igy ment, mig mulatsá
got leltem a’ boszankodásban. Végre, de igazán, legnagyobb 
mulatságot leltem azon örömben, hogy a’ haza’ leglelkesebb 
fiai közül nehányat Füreden tisztelheték, ’s közöttük ollya- 
nokat i s ,  kiket év óta nem látván, most a’ véletlen viszon-

liogy a’ vámok a’ déli német statusok’ kárára meg ne változ
tassanak.

Oroszország*.
Sz. Pétervár, julius’ 6.

U felsége a’ császár’ elutazása augusztus’ 15ére határozta- 
ték ; ki először Varsóba menend, azután pedig Krímnek ve
szi útját, ott a’ lovasság’ hadi gyakorlatait megnézendő. O 
felsége novemberben térend vissza.

Orloff gróf, a’ császár’ tábornagyi segédje, julius’ 8 án 
Szent-Pétervárból egy Lübecki gőzhajón Londonba utazott, 
hogy Viktoria királynénak trónra - léptéhez szerencsét kíván
jon , ’s Katalin' rendje’ nagy szalagját általadja. (Orloff 
gróf már Ha mburgba megérkezett.) Mansurow tábornagy 
Hannoverába megy, hogy E m észt Auguszt királynak a’ csá
szár’ szerencse-kívánását tolmácsolja.

Az éjszaki méh (Nordische Biene) a’ trónörökös nagyher- 
czeg’ utazásáról következőket jelent: ,,Junius’ 16kán reggeli 
5 órakor hagyta el ő cs. k. fensége Tobolskot, Tjumenbe visz- 
szament és ott hált. Junius’ 17kén a’ trónörökös a’ föorszá- 
guttól 5 verstnyire fekvő Jaluto/vsk városába érkezett; miu
tán itt imádságát elvégezte ’s a’ várost megszemlélte , útját 
délszak felé folytató, ’s éjfél után 2 órakor Kurgunba ért. 
Junius’ 18kán ő cs. k. fensége piinköst’ első napján az isteni 
tiszteleten megjelenvén, keletről nyugat felé visszaindult, 
Ásiából Európába. A’ koronaörökös Szibériában mindenütt kü
lönös gyönyörrel vizsgálta a’ termékeny vidékeket, kellemes 
legelőket és a’ természet’ ritka gazdagságát, melly a’ népe
sedés’ kevés száma miatt, fájdalom! gyéren használtatik. Szi
béria’ lakosi ő cs. k. fenségét igazi elragadtatással fogadták 
’s háladatos felkiáltásokkal kisérték a’ magas vendéget. O 
cs. k. fensége Kurgantól 50 verstnyire elért Orenburg 
megyébe ’s a’ tschumljatzki Sslobodában tartotta első éjjeli 
szállását, Tscheljabinszk’ városától 90 verstnyire. Junius’ 19kén 
délben érkezett Tscheljabinszk' városába ’s az isteni tiszteleten 
megjelenvén tovább utazott. Nem sokára elérte a’ fenséges 
utazó ismét az uráli hegyvidéket, melly a’ minszki és sla- 
touvstowszki bányák között érdekes magasságot ’s mély cs bá- 
joló völgyeket képez. O cs. k. fensége a’ miaszki bányát 
szemügyre vévén, Jekaterinburg város’ kapitányának szeren
cséje volt a’ nagyherczeg előtt megjelenni, melly alkalommal 
ezen tiszt azon engedelemért esedezett, hogy a’jekaterinburgi 
kereskedőségtől összegyűjtött 30,000 rubelnyi sommát ő cs. 
k. fensége’ jekatarinburgi felejthetetlen meglátogatása’ emlé
kéül egy kórház’ építésére fordíthassák. Junius’ 2 0 kán a’ nagy
herczeg a’ slatoustowszkyi bányászatnál, hol meg is hált, 
találtató intézeteket szemlélte meg és ebéd után fölment 
Urenga bérezre, melly 2 500 lábnyi magas a’ tenger’ színe fe
lett.

Sz. Peteryar, július’ 12.
Junius’ 2 lén elhagyta ő cs. nagyherczegsége a’ slalotiv- 

stoszkyi bányákat a’ munkások’ és az egész népség’ hangos- 
örömkiáltásai között. Steíousítól 23 verstnyire udvari kísé
retével fölment az Ural’ legmagasabb csúcsára, melly a’ ten
ger’ színe felett 3000 lábnyi, ’s aztán a’ nagy országúitól 
eltért, hogy néinelly aranyhomok-tanyákat szemügyre vegyen, 
mellyeket Sándor császár 1824ben meglátogatott. A’ sulci- 
manoffschi postánál ért ő fensége a’ nagy országúiba, melly 
az orenburgi vonal felé visz, ’s útját tovább folytatta. Ezen 
vidéket a’ baskírok lakják, kik nem régiben hagytak fel a’ 
vándornépi életmóddal, és most már a’ polgári ’s katonai rend
tartásnak bizonyos fokán állanak. 1 0  órakor ért ő fensége 
Werchne-Uralsk' városába, hol meg is hált. Junius’ 2 2 én a’ 
régi orenburgi vonalon utazott ő cs. nagyherczegsége ’s éj
jeli szállását Tanalyz erősségben tartotta. Junius’ 23án 
ugyanezen vonalon folytatta útját. Orska erősségtől Oren- 
burgig részint széles völgyeken, részint a’ gumberli bérczeken 
megy az ut keresztül, hol a’ trónörökös különös figyelemmel 
vizsgálgatta a’ sziklaüregeket, mellyek íöldrétegi ’s munka 
általi szerkezetöknél fogva megnézésre méltók ’s nem rég 
a’ kirgischi rablóknak szolgáltak tanyául, honnan a’ kö
rülfekvő falukra , a’ mellettük elutazókra ’s a’ közel legelő 
nyájakra ütöttek. Most már, a’ kormánytól sükeresített ke
mény szabályok’ következtében , a’ sziklaüregeken keresztiil- 
vivő ut alkalmatos és tökéletesen bátorságos. Werchneoszer

látás’ fűszere silányabb mulatságom’ is megízesítheté vala’ 
’s már csak e’ találkozás is érdemié kirándulásomat.

A’ többit máskor, regényes visszautammal.

Harsány/'.

U. i. Majd el is felejtéin, hogy a’ sétány’ felső végén a’ 
Balatonra egy kertecske nyúlik; meg nem foghatom, hogyan 
felejthetem ezt e l,  holott igen is megjártam vele; mert 
belé menvén mig nézegetőm, véletlenül oda zártak, ’s aggodal
mam a’ kiszabadulás felől legmagasb fokára hágott, midőn 
ebédre csengettek, én pedig még is benn valók.

Egy ember, kinek hihető nem sok dolga volt , következő 
időtöltést szerzett magának. Tudva van, hogy ez évben a’ 
holdfogyatkozás’ alkalmával az ég olly borult volt, hogy 
senki azt meg nem láthatta. Minden hírlapok lelkiismérete- 
sen jelentették, hogy majd i t t ,  majd amott az emberek sem
mit sem láttak. Emberünk, ki, mint mondja, a’ világ’ min
den részei’ hírlapjait olvassa, kiszámolta, hogy időriil időre 
4585 sort olvasott e l,  mellyben egyéb nem v o l t , minthogy 
a’ holdfogyatkozásból sehol semmit nem lehetett látni. (Ha 
a’ törvénykönyvekben mindazon sorokat megolvasná, mel- 
lyeknek tartalma illy holdfogyatkozás-nemlátás-formáju, vall
jon hány ezeret hozna össze?!)



várban hált ő fensége. Junius’ 24én regg. 8  órakor elhagy
ván Werchiieoszert, 3  órakor délután Orenburgba ért. Mind
járt megérkeztével ő nagyherczegsége az orenburgi elkiilönö- 
zött testület’ katonai főhatóságait fogadta, délután megtekin
tette a’ neplujewschi oskolát, a’ katonai kórházat, a szegé
nyek’ házát, fegyvertárt, a’ gyarmati zászlóalyt, a rabok 
századait, a’ fogházat, a’ közönséges kertet ’s egy arteziai 
kútnak a’ város’ közepém építésére tett készületet. 2 óén szem
lét tarta a’ 2 . és 3 ik orenburgi, ugyanezekből ’s basehhir ko
zákokból egyesített ezredek, valamint az orenburgi kozá
kok’ seregéhez tartozó 8  ’s 9ik számú pattantyússá^’ ágyú- 
telepei felett. Estve megjelent ő császári magassága a’ ló pá
llj ázáson} melly Kiryisch és Basehhir mellett ta r ta to tt ; a ló- 
pályázás után t e v e  p á l y á z a t  következett; aztán ő fen
sége a’ kirgischi ’s baschkiri tábor’ koszában utazott, ’s a’ leg
öregebb kirgischi szultánnak kibitkája’ belsejét meglátogatta; 
1 0  órakor a’ fenséges utazó’ kedvéért a’ pusztán épített mu
latóházban a’ tánczmulatság elkezdődött ’s a’ sivatag’ nagy 
része köröskörül késő éjszakáig pompáson kivilágítatott. — 
Junius’ 26 reggel ő fensége szemlét tartott az 1 . számú li- 
nea-zászlóaly felett ’s aztán Ilezkischbe ment Orenburgtól 
6 6  verstnyire a’ pusztaság’ közepén fekvő sóaknába ; a’ nagy- 
herczeg’ jelenlétében kősó töretett, mellyből évenként itt
1,500,000 pudot nyernek. Ő fenségét menet jövet fegyveres 
baschkirok kisérték. Orenburgban ő nagyherczegségének 
Dhsanyer a’ bukajewschek’ vagy a’ belsőbb kirgischek’ khánja 
és az orenburgi mufti bémutattatott.

A’ kurski megye’ némelly birtokosaitól beadott ’s a mi- 
nister-tanácsban megvizsgált előterjesztés, mellyben szabad
ság kéreték egy a’ fennevezett megye’ putioli kerületében ’s 
Botsetskij mezőváros mellett létesítendő fejérczékla-czukor- 
gyárt illető részvényes társaság’ felállítására, ő felségétől 
megerősítetett. E ’ társaság, a’ „putioli fejérczékla-czukor- 
társaság’“ nevét viselendi. Ennek tőpénze 100,000 rubelre 
téteték, melly somma száz darab ezer rubeles részvényre osz
tatott. Bobruyskben i s , egy a’ fejérczékla-czukorgyár’ meg
alapítására nagyban összeállóit, ’s Eckel altábornagy, Schu- 
kapofr alezredes , Fesche mérnöki kapitány’s Torleczky tisz
teletbeli polgár urakból állandó társaság, hasonlókép megnye- 
ré a’ császári megerősítést. (Nálunk mikor álland fel az első 
illynemü gyár; vagy földünk tán nem termi a’ czéklát------- ?)

A’ pénziigy-minister által előterjesztett, ’s ő felsége által 
megerősített országtanácsi vélemény’ következésében, Fores- 
lier megyei titoknoknak tiz esztendei kiváltság adaték, melly 
szerint gőzhajózást létesitend a’ Peipus és Pskow’ taván, va
lamint a’ Narován és Embachon különféle poggyászok’ át
szállítása, ’s a’ Narwa, Darpar és Pskow városok közötti 
könnyebb közlekedésnek előmozdítása végett, mindazáltal 
olly föltétel alatt, hogy ha ő harmadfél esztendő alatt, a’ 
nyert kiváltságtól .számítva, az említett tavakon ’s folyókon 
gőzhajózást nem létesitend, kizáró joga megszűnendő.

A’ főváros’ közepén most egy ideigleni vasút állítatik a’ 
sz. Izsák székes-egyház’ építéséhez szánt köveknek könnyebb 
átszállítása végett. Ez ut a’ Neva-töltéstől az admirálság’ bás
tyagátja’ koszában menend.

T ö r ö f e o i s z á  g\
Konstantinápoly, julius’ 5.

Wassaf effendinek a’ szultán’ előbbeni titkos Írnokának, 
Trebizondba kellett mennie. Bizonyos, „hogy a’ szultánhoz 
azon tartományokból, mellyeket legközelebb beutazott, inté
zett némelly tudósításokat sikkasztott e l , ’s azért esett ki 
a’ kegyelemből. A’ díván’ arsenaljabeli teremtménye, Mustay 
effendi is, azóta hivatalából letétetett. Egyébiránt ezen fölfe
dezések után Wassaf effendinek kora érdemeit tekintetbe vé
tetni senki sem bátorkodott, ön ipa is, Berteff basa, megen
gedte bukását. — Mustafa basa Drinápolyból mint Larissa’ 
’s Janina’ kormányzója a’ portánál statusminister-hivatalba 
lépett ’s már udvarnépe Drinápolyból ide meg is érkezett.

Julius’ 6. A’ nem régiben valamelly titkos expeditióra 
elevezett 60 ágyús török fíegát Ffafanz basát, az új kormány
zót , Rhodusban fölvette ’s onnan Casro szigetbe vitorlázott, 
hogy a’ lakosoktól visszatartóztatott sajátját a’ portának vagy 
szép móddal, vagy erőhatalommal elvigye. Egyébiránt a’ 
dögvész itt is mint Rhodusban dühösködik. Egy Rhodus- 
ban volt 500 emberből álló zászlóaly határőrképen a’ Dar
danellákra küldetvén, a’ dögvészt még jobban elterjesztette.

Tahir basa a’ szultánnak már ismét magas kegyelmébe jutott. 
Az ünnep’ alkalmával oldala mellett volt. Nem régiben a’ 
szultánt az arsenálba kisérte ’s mindjárt aztán Rhodes az 
oda rendelt amerikai mérnök, a’ palotába hivatván, Tahir basa 
adta tudtára, hogy a’ nagyur neki egy kéjelmesen fölbutoro- 
zott igen szép fiázat ajándékozott. A’ dögvész majd szűnik, 
majd növekedik, jóllehet nagy forróság van.

A’ szultán Tefy beyt titkos parancsolattal a’ reis-effendi 
elébe küldötte Londonba. — A’ múlt héten ide érkezett per- 
siai új követ a' porta’ ministereivel már értekezett ’s a’ na
pokban audientiát nyerend. A’ schachnak rokona. Egyé
biránt a’ persákkali kereskedés igen megakadt és a’ persiai 
leggazdagabb kalmárok’ egyike magát megölte. A’ kereske
dési crisis Persiát is elérte ; a’ trebizondi tudósítást nyugta- 
lanúl várják.

Smyrna, julius’ 4.
Az emberiségért mindent feláldozó fáradhatatlan Bulard 

orvos a’ dögvész’ magába lett beoltatása’ veszedelmét sze
rencsésen kiállotta’ ’s a’ dÖgvész-kórházból a’ Szent Rókus- 
kórházba vitetett. Minden, kinek érzése és szive van, Szent 
Rókusba tódul, hogy őt köszöntse. Az európai népesség’ 
előkefőji tiszteltednek neki.

Smyrna , julius’ 5.
x Valahára ismét új híreket kaptunk egyiptusi Alexandriá- 

ból június’ 2 lé ig , mellyek igen érdekes közleményeket fog
lalnak magokban. Campbell, az angol consul, junius’ köze
lebbi napjaiban Konstantinápolyból a’ szultánnak egy fer- 
mánját vette, mellynek következtében az angoloknak meg
engedtetett, hogy Egyiptusba a’ kávét bevihessék. Ez a’ fer- 
mán Mehmet Ali’ kávé - monopóliumán halálos csapást tett, 
’s midőn Campbell egy audientzia’ alkalmával ezen fermánt 
bemutatta, az al-király szinte magán kívül volt. Mindaz
által azt felelte, hogy a’ vámhelyeken minden szükséges ren
deléseket megteend. Nehány nappal későbben általában min
denfelé azt Iiirlelték, hogy ezen fermánt az alkirály öröm
mel fogadta, mivel az neki alkalmúl szolgál, hogy kávé- 
inonopoliuma’ fentartása végett Djeddasba szánt szerencsétlen 
hadszállitványával felhagyjon. Akármint legyen is a’ dolog, 
annyi bizonyos , hogy az angol consul és az alkirály között 
némi d i p l o m a t i k a i  feszültség keletkezett, mellynek kö
vetkezésében az utóbbi tanácsosnak látja , a’ consul’ minden 
kivánatit jóvá hagyni. Giylio maltai kereskedöveli eset, ki 
a’ mostani éhszükség’ alkalmával Siciliából egy hajó gabo
nát hozott ’s kinek Mehmet Ali az eladást nem akarta meg
engedni , Campbellnek okot szolgáltatott az alkirállyal ko
moly értekezésekbe ereszkedni. Az utóbbi csakugyan enge
dett, hanemardebjáért 20 piaszter bevitel-vámotkivánt. Camp
bell ezt a’ fenálló egyezés’ megsértésének nyilatkoztatta, 
’s Gigliónak meghatározta, hogy csak három percentet fizes
sen. Mehmet Ali, ki az illy komoly beszédhez nem szokott, 
végre erre is reá állott, ’s azon időtől fogva egész Alexan
driában csak egy a’ vélemény, t. i. hogy az angol politica, 
Mehmet Alira nézve, nagy változást szenvedett, ügy látszik, 
hogy maga is ezen hiedelemben van, mert az Összegyűlt 
divánban igy nyilatkozók: „Campbell csak egy megtagadó 
válaszra v á r , hogy később szakadást hozzon létre , de re
ményeiben megcsalatkozik.“  így állnak Anglia’ viszonyai 
Egyiptushoz, ’s nagyon kiváncsiak az emberek tudni, vallyon 
a’ többi frank (európai) consulok Campbell’ példáját köve- 
tendik ’s a’ portávali cgyességek’ épségben tartása mellett 
szintolly tüzesen küzdendnek e? Számos gabonával megter
helt frank hajók állanak a’ kikötőkben , mellyeknek ardebjátói 
20 piaszter bevitel-vámot kellene fizetni. Egyébiránt a’ ke
reskedési crisis példátlanul folyvást tart. A’ pamutot legol
csóbb áron kínálták, ’s az alkirály, ki semmit sem adhatott 
el, végre a’ legutolsó osztályú kereskedőkön kívül még a’ 
szolgákra és kalmárlegényekre is erőszakos adót vetett. Min
den polgári ’s katonai tisztviselők, kik közül az elsőbbek 
14, az utóbbiak 5 hónap óta nem kaptak fizetést, a’ leg- 
kétségbeesettebb állapotban vágynak. Ezen crisis alatt Ibra
him basa folyvást Egyiptusban tartózkodik, ’s úgy látszik, 
hogy mivel előtte az Abbas Mirza herczeggeli terv tudva van, 
csak ennek halálát lesi. Mindenütt használja befolyását, 
hogy párthíveit behelyhezze, magát a’ közügyekbe avassa 
’s népszerűvé tegye. Ebben már meglehetősen boldogult és 
sok nagyok ügyeikben hozzá fordulnak; ő azonban mindig 
azt állítja, hogy semmit atyja’ megegyezése nélkül nem te- 
end. Camill újságíró, a’ Moniteur hirlap’ szerkesztője, az

alkirály' ügyében Párisba küldetett, ellenben az új franezía 
consul, Cachelet, Alexandriába megérkezett. — Athénéből ju 
lius’ lig egyéb érdekes tudósitást nem kaptunk mint. azt, 
hogy Draszos Monzolas biztos és statustanácsos, hivatalából 
letétetvén, Porosba küldetett. Rumelia’ határszélein a’ csen
desség helyre állítatott.

A m c r i k a.
Amerikában az európai kivándorlottak’ folyvást növekedő- 

tódulása miatt, kik nagyobbrészt mindenből kifogytak, ag
gódni kezdenek. — 48 óra alatt csak magában New-Yorkban 
4000 szállt m e g , ’s egy hét alatt 70,000, kik nagyobb ré
szint angolok, ’s közöttök számos irlandiak; a’ szegények’ 
háza leginkább idegenekkel rakva. Magok az amerikai lapok 
intik a’ külföldieket, hogy kiknek telek- és föld- vásárlásra 
valamelly csekély tőkéjök nincsen , ne adják magokat a’ ki
vándorlásra, különösen most, midőn az egyesült statusok 
általános kereskedési szorultságban szenvednek ’s azért a’ 
mesteremberek és több effélék nem olly könnyen találnak 
foglalatosságot. Épen most azon törvényen tanácskoznak, 
hogy az oda vándorlottak’ bébocsátását kemény adó által 
megnehezítsék, kik ellen a’ nép’ szava is nyilatkozik.

E duard , angol hajónak, 160 német kivándorlóval kellett 
volna Londonból Neiv-Yorkba elutazni ; hanem a’ hajó olly 
rósz volt, hogy a’ viz bele hatott ’s mind a’ legénység mind 
az utasok vonakodtak utazni rajta. A’ kormány egy biztost 
rendelt a megvizsgálásra, ki úgy találta, hogy nem csak 
a’ hajó’ dereka, hanem az árboczok ’s kötelek is el voltak 
rothadva.

Az éjszak amerikai egyesült statusokban, most éjjeli ’s 
nappali telegrafokkal tesznek próbát, mellyek a’ tengerpart’ 
hoszában, hihető a’ nagyobb városok között' is , főkép a’ 
kereskedés’ használatára felállítandók.

A f r i k a .
Bona, junius’ 17.

Azon tudósítás, hogy A b d -e l-K á d erre l béke köttetett, 
itt nagy csodálkozást és csaknem általános elégiiletlenséget 
okozott. Valamint az itt letelepedett polgárok, úgy a’ se
reg’ becsületre vágyó része is félnek az Achmet beyyel kez
dendő alkudozásoktól, mellyek’ következésében a’ második 
hadszállitás is elmaradna. Azonban bízvást állíthatom, hogy, 
noha Trezel tábornagy nehány hónap óta föl van hatalmozva 
Achmet beyyel, mihelyt ez legkisebb közeledést mutatand, 
alkudozásra léphetni, még is ezen vakbuzgó (fanaticus) fő
nökkel, kit a’ francziák’ hátrálása óta gőg szállá meg, még 
semmi kötés sem történék. Ila Achmet bey a’ háromszinű 
zászlót Constantina’ mecsettornyain feltűzni vonakodik, a’ 
második hadszállítvány September’ havában menend ellene. 
Ez Lajos Fülepnek, dicsőség - szomjuhozó fiainak és a’ fran- 
czia nép’ többségének akaratja. Azonban Constantinával be
vétele után mit teendők , itt nem tudni ’s erről Párisból vá
runk utasítást. Az Abd-el-Kaderrel kötött szerződésre nézve 
gondolom, hogy a’ franczia kormány ’s ennek meghatal
mazottja Buyeaud tábornagy, igen okosan cselekvésnek , mi
dőn egy ellenséggel, kit még nem hódíthattak, ’s ki még 
azonfelül egy nemes, erkölcsi eszmének, az Izlam’ refor- 
matiójának, képviselője, békére lépvén, gyarmatozási terve
iket egy főpont körül egyesítették, ’s az ország’ többi ré
szeivel csak kereskedési kötésekre léptek. És ez azon terv, 
mellyet Guizot és barátjai készitének , ’s mellynek kivite
lére Damrémont tábornagy, egy mérséklett ’s épen nem 
nagyravágyó férfi , Afrikába küldeték.

P É N Z - F O L Y A M .
B ecs, julius’ 2-5.

A’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 petes p.p..............105
77 77 77 77 7} 4 77 77 . . • •
77 77 77 77 77 3 77 77 • • • • 77 / ls

Kölcsönvett 1820. évről, 100 frut..............   . . . .  230
„ 1821. „ 100 „ ............................
„ 1834. _ „ 500 „    . . . .  —

Bécsi statusbank-kötelezvény 2% pcentért..............,, . . . .  66l/Á
Bankactiák darabonként................................................„ . . . .  1365*/.

Dunavizállas Pozsonyban
julius’ 27...................................................................................  9 láb 1 uj.

A’ MAGYAR-ÓVÁRI főherczegi urada
lom’ igazgatósága’ hivatala által ezennel 
köz hírré tétetik , hogy e’ folyó évi Sz. 

Mihály’ hava’ 7dik napján reggeli 9 órakor Mosony 
mezővárosában az uradalmi majorban ÍSPVCPCMS 
fog tartatni, mellyre:

öregebb a n y a .................................  600
tenyésztésre alkalmas fiatalabb anya 1000 

két esztendős „ 200
tókló „ 200
jerke (nőstény) bárány 200

két és három esztendős hágó kos 
azon időbeli ürii..............................

2200
500

2300
ö sszesen .................  5000 darab

§ M llO k  azon árverés’ utján történendő eladásra ki 
fognak állítatni azon észrevétellel, hogy az érintett ko
sok az árverésen kívül is szabad kézből, szabadon hagy
ván a’ vevőknek a’ választást, naponként eladatnak. 
Költ Magyar-Óvárott, Sz. Jakab’ havának 18dik nap
ján 1837dik esztendőben. (2)

Tudakozódás földgyánta végeit.
Az ausztriai birodalom’ több helyein találtatik föld- 

yyánta (asphalt, hegyi-szurok, zsidószurok, katrán, 
hegyi-olaj ’stb.) mellynek általában kevés hasznát ve
szik.

Mivel pedig én a’ földgyántának tetemes hasznát tu
dom venni, azért is felszólítok minden bánya -birtoko

sokat, hogy telkeiken találtató földgyántát hozzám szál
lítani ne terheltessenek, annak minőségéről, bécsi mázsá- 
nyi áráról, mint a’ bányáknál kel, ugyszinte a’ /nen- 
nyiségről, mellyet evenként szállíthatnak, minélelébb 
bérmentes levélben engem Bécsben értesítsenek. Cse
kély 1 fontnyi mutatványt a’ cs. k. postakocsin is elfo
gadok; egy vagy több mázsányi mutatványt pedig, 
mellynek arát a’ küldő’ kívánsága szerint megfizeten- 
dem, hozzám szokott vagy fuvaros kocsin küldetni ké
rek. Becs, júliusban 1S37. ( 1)

Förster Lajos, építesz.
(Wollzeile Nr, 869.)

H i r d e t é s .  A’ f. m. magyar kir. udvari Kamara’ 
rendelésére, a’ k. koronái és kamarai jószágokon nyí
reit idei .J u l i -  ’ s  b á r á i i y g y a p l u  Pestre bér- 
menten száll itatva ott ár uba lo£ bocsátatni, és pedi^:

a) Az O-Budai korona-uradalomból mintegy 42 má
zsa juh - és 7 m. báránygyapju.

b) A ’ Diósgyőri korona-uradalomból körülbelül 45
in. juh - és 4 m. bárány-gyapjú.

c) A’ Sz. Andrási uradalomból 24 m. juh - és 2 m.
bárány-gyapjú.

d) Az Aradi uradalomból mintegy 44 m. juh - és 4
m. báránygyapju.

ej A’ Kulai uradalomból Bács vármegyében mintegy
17 m. juh - és 2 ni báránygyapju.

A’ venni kívánóknak meghatározott ’s Írásban fog
lalt ígéreteiket sajat kezzeli alairas es lepecsételt nyi

latkozás által, valamint az egyes uradalmi gyapjúra, úgy 
az egész gyapjumennyiségre nézve legfeljebb e’ f. e. 
augustus’ 23ki estéig a’ k. magyar udvari kamara’ el
nökségének Budára kell beküldeni. Ezen nyilatkozvá- 
nyoknak a’ budai kamarai főfizetö-hivatal, vagy a’ pesti 
sóhivatal által a’ bánatpénz’ letételére nézve kell mog- 
erösítetnie, melly kész pénzben, vagy statuspapirosban, 
folyamatbéli beesők szerint, az ajánlott árnak 10 per
centjét tegye, ez, valamint az ajánlkozónak lakása is 
mellékeltessék oda.

A ’ nyilatkozványok f. e. augustus’ 24én vétetnek föl 
egy ki küldöttség által, ’s a’ többet Ígérővel kötelez
vény köttetvén, a’ többieknek minden késedelem nél
kül ki fog a’ bánatpénz szolgáltatni. Az ajánlatok, mel
lyek a’ határnap után jövendnek, vagy a’ fentirt hatá
rozatnak meg nem felelnek, tekintet nélkül maradnak.

A ’ gyapjúk részint a’ pesti sóhivatal’ épületében, ré
szint a’ óbudai tiszttartóhivatal’ háza’ udvarában rakat
nak le ’s ott augustus’ Ifikétől az árverés’ napjáig meo-- 
nézethetnek,

A ’ többet ígérőnek a’ kolelezvény’ aláírásánál bánat
pénzét a’ vételsomma’ 20 percentjéig le kell fizetni. 
E’ 20 percent cautio gyanánt tekintetik, ’s a’ gyapjú’ 
átvételénél, mellynek September’ ló ig  meg kell történ
nie, az utolsó fizetési rátába fog számítolni.

Egyébiránt köztudomássá tétetik, hogy csak két per
centes bemázsálás engedtetik , hogy továbbá a’ gyap- 
juzsákok a’ vételsommába beszámítatnak, ’s hogy sza
badságában álland a’ vevőnek, a’ gyapjút az átvétel 
elölt egy ó-budai uradalmi tiszt’jelenlétében megmázsál- 
tatni. ( i )

Tek. ns. Zulu vármegye’ részéről ezennel közhírré 
tétetik: hogy e’ megye’

f o n i e r n ö K i  szolgalatja
400 pengő forint esztendei rendes fizetéssel, 120 pengő 
fr. szállásbérrel, 24 öl tiizi fa járandósággal, megüre- 
siilt légyen; — mindazok tehát, kik e’ szolgálatot fel
vállalni kívánnák, ezennel közönségesen és nyilván 
meghivattainak, hogy ebbeli szándékjokat a’ mérnöki, 
vízmérői, vízépítési ’s építészeti tudományokban jár
tasságukról ’s magok’ viseletéről szóló bizonyitványik- 
kal ellátott kérelemleveleikben, e‘ megye’ első alispányá- 
nak legfeljebb f. észt. Szent-Mihályhó’ 25ik napjáig be
jelentsék ; melly után a’ kinevezés a’ megyének nagy- 
inéit. főispánya által teljesítetni fog. ( 1)

JuIiok\'őg lovak*
á p v e p ó s e.

Méltöságos gr.E s z t e r h á z y Mihály’ Tullósi uradalma’ 
gazdasági tisztségétől közhírré tétetik: hogy f. c. au
gustus’ 7én d. e. 9 órakor Csallóközben, 'Pallóson, Po
zsony vgyei Galanthától egy órányira, 1500 számfe-, 
letti ’s négyesztendős ANYAUIKKA, 1000 d. CRC’ 
600 idei anya és ürii BÁRÁNY, — valamint un 
ff°l felivér méntől származott 10 ANYAKANCZA és 
egynéhány CSIKÓ a’ többet Ígérőknek készpénz - fize
tés mellett cl fognak adattntni. (3)

Nyomtatja Wigand K ár. Fridiik.
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Tartalma:

a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet’, közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

lég’ ’s viz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá sfa lv i Orosz József.

Feltételeit:
Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető kő zlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben mifiden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ tzím alatt küldetendők: »A' Hírnök1 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izeden bohózatok Vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyar- és Erdélyorszag’.
Ő cs. k. Felsége a’ megürült zágrábi kir. kam. 

igazgatóságra, Körös vármegye’ elébbi alispányát, 
Zdenchaij Miklós kir. tanácsos urat, magyar kir. 
udvari kamarai tanácsos czimzettel méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

A’ nagyméltóságú m. k. u. Kamara a’ fuccinaikir. 
kam. megürült erdő hivatal’ irnokságára H arrer Fe- 
rencz végzett erdész-gyakornokot nevezte ki.

A ’ nagyméltóságu m. k. u. kamara a’ Karloviczon 
megürült vám- ’s liarminczadszedői hivatalra a’ 
shotschaui ideigleni ellenőrködő vámszedőt ne
vezte ki.

6  cs. k. a. Felsége Riyyitzky S imont, a’ nayy -  kikindai 
priv. kerület’ választott-közönsége’ ta g já t , Krassó vármegyé
ben kebelezett Skribestye helységgel, magyarországi ne
messég és Skribestyi praedicatum mellett, kegyelmesen meg
ajándékozni ’s azalatti holta után a’ királyi oklevélnek Ri- 
gyitzky Izidor és Pál fijai’ részére kiadását megengedni 
méltóztatott.

Fiume, julius’ 18án.
Városunk több napokig szakadatlan ünepélyek’ ’s 

vigalmak’ színhelye. Ugyanis m. Nemeskéri Kiss 
Pál ur, cs. k. kamarás, udvari tanácsos és a’ fiumei 
’s egész tengermellék’ kormányzója, Fiume ’s 
Buccari sz. tengeri ’s kereskedői városok’, kerüle
tek’ ’s kikötők’kapitánya, fényes hivatala’átvételére 
köztünk megjelent. — Számos és fényes kiküldött
ségek, ékes beszédek és válaszok, a’ város’ kivilá
gítása, tüzjáték,pompás mise-áldozat, tánczmulatsá- 
gok, versek ’stb változtatvabizonyííáka’tengermellé- 
kieknek mind e’ jeles statusember’ ritka tulajdonságai 
iránti tiszteletűket, mind iránta ’s ritka nyásasságu 
’s finom kiképzésű nejéhez viseltető szives hajlandó
ságukat.

A’ magyar tudós társasáy , a’ fenséges főherczeg Nádor’ 
pártfogó helybenhagyásával , n y o l e z a d i k  n a g y  g y ű l é 
sét folyó évi augusztus’ 31dikén, az igazgató tanács pedig 
üléseit September’ 3dikán nyitandja meg. Az academiai ta
gok’ részére a’ megjelenés’ napja augusztus’ 30dika, az igaz
gatókra nézve September’ 2dika. A’ nyilványos vagyis közü
lés’ napja ’s órája a’ gyűlés’ folyamatja alatt leszen köztudo- 
másra hozva. Pesten , július’ 24. 1837. Az elnök’ rende
léséből D. Schedel Ferencz titoknok. (Jelenkor)

N. Szeben , julius’ 18.
Folyó julius’ 15én tartatott 48dik országos ülésben, az or

szágos választások’ tárgyában O Felségéhez küldendő fel
írás’ javallata elfogadtatván , azt a’ 49dik ülésben egy a’ ns 
rendek’ minden testületéiből kinevezett biztosság, kir. biz
tos ő cs. k. Főherczegségének olly alázatos kéréssel adta ál
ta l ,  hogy azt 0  Felségéhez felkiildeni kegyeskedjék , melly- 
ről ő a’ tisztelt biztosságot ’s ez által küldőit megnyug
tatni méltóztatott.

A’ kormányszék’ Kolosvárott maradt tagjai , a’ tartományi 
főszámvevő 's épitésigazgató hivatalok ’s országos pénztári 
tisztek julius’ 17én a’ kolosvári országos teremben Szárhe
gyi gróf Lazái' László kinevezett biztos és tartományi kan- 
czellár ur’ kezeibe tették le egyesületi esküjüket.

Lelesz-ről és Zágrábból érkezett tudósítások telvék panasz- 
szal az ottani mostoha időjárás, szünetlen esőzés, égi hábo
rúk , jégesők ’stb. miatt. (Erdélyi Híradó.)

A u s z t r i a .
„ Ischl, julius’ 26.
O Felsége a’Császár tegnap a’szent mise’ hálga- 

tása után Traun-völgybe Ebensee felé sétautat tett;
A ’ Császárné O Felsége még a’ fürdőt nem kez

dette el használni, mitől némi köhögéssel ’s gyenge 
hidegleléssel összekötött nagy nátha tartóztatta 
vissza s O Felségét a’ Császárt nem kisérhette.

25én éjszaka 26ra virradóra Ő Felségén valamelly 
kipattogzás mutatkozott, melly azon nap ’s a’ követ
kezőn v ö r ö s r e  (Masern, Fleken) fejlődött.

O r v o s i  t u d ó s í t á s .
O Felségének a’ Császárnénak testén mutatkozott kipattog

zás a’ tegnapi nap’ lefolyta alatt valóságos v ö r ö s  formába 
(Masern, Flecken) ment által. Ezen himlő igen kifejlett, nagy 
számú’s elterjedett, szokott körülményekkel’s gyenge hideg
leléssel van egybekötve. Ő Felsége’ állapotja általában a’ 
betegséghez mérsékelt, melly jó természetűnek látszik. Ischl, 
julius’ 28án, Reimann m. k.

Julius’ 26. Az a’ hire, hogy herczeg Eszterházy Pál a’ 
napokban engedclmi útjára Londonból elindult, Metternich 
herczeg által Töpliczhe meghívattatván, ’s mielőtt ide meg

érkezik, oda menend. Ámbár az angol követ udvarunknál, 
sir Lamb Fridrik , Csehországban fürdő-curával’ é l ,  még is 
fensőbb társaságokban (Salons) azt állítják, hogy ő az ottani 
minister-tanácskozásnál megjelenend. Ezen összegyűlések
nek úgy látszik valamelly német és spanyol kérdés leend tár
gya. Azon hir szárnyal, hogy a’ három egyesült fejedelmek’ 
részéről dón Carlos haladék nélkül spanyol királynak fogna 
elismértetni.

A’ török követ Ferik basa okvetetlenül az orosz táborba 
menend; ’s mivel minden cselédjeit magával viszi, azon vé
lemény ismét megújul, hogy többé vissza nem jövend. — Az 
innen Triestig vivő vasút’ tervét János Főherczeg és Stájer- 
orsz-áy' rendjei örömmel fogadták.

Julius’ 28.
lseidből érkező hírek’ következésében , olly kellemetlen 

ott az időjárás , hogy a’ felséges udvar szándéklott kirándu
lásait a’ vidékbe nem teheti. — O Felsége a’ Császárné’ leg- 
napelőttre esett névnapja a’ császári palotában csak család
ebéddel ünepeltetett, az Anya-császárné Ő Felségénél, hol 
Lajos Főherczeg ’s Wasa princz és prinezné is jelen voltak.
— O cs. k. Fensége János Főherczeg nagy mennyiségű 
ausztriai mííszorgalmi termesztményt és matheinatikai sze
reket visz ajándékképen a’ nagyur’ számára Konstantiná- 
polyba. Mindezen drágaságoknak augusztus’ 2 0 ig bepakolva 
kell lenniek, hogy gőzösök által egy enesen Konstantinápolyba 
a’ cs. követhez küldessenek. — Ma a’ baadeni özvegy 
nagyherczegné, Stephanie, herczegi kisasszonyaival, ugy- 
szinte Wasa herczeg ’s herczegné a’ luccoi fürdőbe utaztak.
— A’ Mailand és Velencze közti vasútnak részvényei több
nyire Olaszországban keltek el ’s e’ tervnek kivitelére rend
kívüli kedv mutatkozik a’ lombardi királyságban. Azon terv 
is, melly szerint Pécsből T rie s t ig , Magyarországon keresz
tü l ,  vasút készítendő, már elhatározottan elfogadtatottnak 
állítatik.

Becs, julius’ 30-
Az itteni arany ’s ezüst mívesek’ egyesülete Sz-entpétery 

urat, hires művében bebizonyított jelessége, méltánylásául, ön
ként fogadta társának, és a’ szokottoklevéllel ajándékozta meg.

Aagybritaimia ’s Irland.
A’ parlament' eloszlatása. Azon hirdetés , hogy Viktoria 

királyné személyesen fogja eloszlatni a’ parlamentet, a’ rop
pant fővárosban olly érdeket gerjeszte, minőt e' fejdelmi cse- 
lekvény’ gyakorlása talán egy egész század óta nem szokott 
volt gerjeszteni. A’ lordok’ házának karzatira ’s teremébe 
vivő bejárások kora reggeltől fogva mind tömve valának em
berekkel, kik a’ 1 2  órára határozott bebocsátást feszülten 
várták. A’ bebocsátási jegyekért olly nagy volt a’ lord főka
marás’ hivatalszobájában a’ tolongás, hogy többek közt egy 
kabinet-minister’ nőjét is vissza kellett utasítani. A’ népso
kaság, melly az ut’ hoszában, hol a’királyné’ kocsijának kelle 
fölmennie, foglala helyet, példa nélküli volt. O felsége a’ 
palotát 3 óra előtt egy negyeddel hagyá el. Elől 3 hatlovas 
kocsi ment, udvari tisztviselőkkel, a’ testőrség’ kapitányával 
’stb. A’ negyedikben, mellybe hat fekete ló vala fogva, 
Lansdowne marquisné, Sutherland herczegné, Aryyle herczeg 
mint lord steward ’s a’ szolgálattevő kamarás arany pálczá- 
jával, lilének. Azután a’ királyi szolgák következének sta- 
tuscselédruhában, kettőnként, ’s egy osztály testőrség dísz
öltözetében ; ezután a’ k i r á l y n é ’ statuskocsija, hat hó
fejér lótul vonatva. A’ főlovászmester Albemarle gróf ’s Alul- 
grave grófné, mint szolgálattévő fő udvari dáma, ő felségé
vel szemközt lilének. Sir F. Foe, Ilow-Street’ fő tanácsnoka, 
két tiszttársával a’ statuskocsi mellett lépdelt. Egy osztály 
testőrség zárta be a’ menetet. A’ királynét lelkesült ,é 1 j  e n‘ 
kiáltással üdvözlő a’ nép. — 1 2  órakor nyíltak meg a’ felsőház’ 
ajtói. A’ karzatok és a’ terem’ hátrésze tüstént megtelének 
kandinkkal, kik között igen sok dámát lehete látni. Ezek 
mindnyájan gyászruhát’s fejőkön fekete tollakat viseltek, úgy 
hogy ruházatjok, a’ pairek’ pompás hoszú statusköntöseivel 
’s az idegen követek’, kivált az ausztriai követ Eszterházy  
Pál herczeg’ csillogó öltözeteivel szembetűnő ellentisé- 
get képezett. — A’ karzaton látható volt a’ trón’ balján 
lord Grey és veje lord Durham családjaikkal együtt. Az 
utóbbi későbben az idegen követek közé ült. A’ trón és ta
lapja űj bíborvörös bársonnyal volt behúzva, ’s fölötte ugyan
azon kelméből készült, gazdagon ékesített mennyezet emel
kedők. 1 % óra előtt egykevéssel a’ lordkanezellár statuskön
tösében a’ gyapjuzsákon foglalt helyet. Némelly formasze
rinti foglalatosságok’ végeztével a’ sussexi herczeg, ki az első 
ministeri pádon vön helyet, a’ „barátok’ társaságától“ (quic
ker) egy kérelmet nyujta be, mellyben azon esedezés foglal- 
ta ték , hogy a’ „ l o r d o k “ czimzet a’ felsőházhoz intézendő 
irományokban a’ ,,parlament’ pairjeiu cziinre változtassák. 
(A’ quákerek csak az Istent hívják lordnak, azaz urnák; de 
ezen czimzet’ megtagadása miatt a’ pairekhez intézett kére
lemlevél a’ ház’ asztalára tétetett.) Lord Lyndhurst, ki eleinte 
a’ leghátulsó oppositio-padon ü l t ,  székét egy pairdámának 
engedvén, épen oda á llo tt,  hol a’ királyné a’ trón felé vala

menendő. Két órakor, az első lövésre, melly ő felségének 
a’ palotábóli elindultát jelenté, a’ kenti herczegné, a’ leinin- 
gehi herczegné’ kíséretében, a’ terembe lépett. A’ pairek 
mindnyájan állva köszöntötték őket. Mindkét dáma a’ trón 
előtti gyapjuzsákra ült. A’ herczegné a’ sussexi herczeggel 
beszélgetett, ki ő felsége’ elfogadása végett a’ trón’ baljára 
állott. 3 óra előtt húsz percczel lépett be ő f e l s é g  e a’ házba, 
előtte menvén a’ liirnök és Somerset herczegné , ki a’ koro
nát egy vánkoson vivő, a’ királyné pedig az ország’ főméltó
ságaitól környeztetvén. A’ pairek és pairnék, kik a’ trombi
ták’ megharsanásakor felállának, mindnyájan állva maradtak. 
Lord Melbourne a’ hatalom’ kardját, gróf Shaftesbury pedig 
a’ védsisakot (Schirmhaube) vitték. A’ királynén fejér selyem 
hoszú ruha, vállán keresztben a’ térdkötőrend, fején gyémánt
korona, nyaka körűi pedig és melyén brillántékesség vala. 
Midőn a’ trónra föllépett, a’ szolgálattevő kamarások vállaira 
körítők a’ bíborpalástot. A1 fejdelemnő bátran lépett a’trón
hoz, nehány pillanatig megállo tt’s a’ gyülekezetei szemlélte 
meg. Leülvén, egykissé elpirult, de rögtön természeti színe 
visszatért; szembetiinőleg mélyen meg volt illetődve. Lord 
Melbourne nehány szót suga fülébe, hihetőleg arra emlékez
tetvén, hogy szokás a’ paireket és pairnéket leültetni. O fel
sége igen kellemesen meghajtván magát, halkan ezt mondá: 
„Üljetek le ,  mylordok!“  Ekkor némi zaj hallatszék a’ ház’ 
bejárása felől. As alsóház’ elnökét ’s több tagját a’ sokasá
gon keresztül a’ korlátok felé tolakodni láták ; Wukley' ur, 
Finsbury’ radical követe, az elnök’ köntöse’ alját tartá. A’ 
királyné mosolygott „alsóházbeli híveinek“ buzgalmán, ’s ma
gát rendbe szedvén, az alsóház’ elnökének beszéde után, melly- 
az ülés’ munkálatainak tartalmát foglalá magában , a' követ
kező trónbeszédet olvasá: „Mylordokés gentlemenek ! Óhajt
va vártam az első alkalmat, Önöket egybegyülve láthatnom, 
hogy személyesen ismételhessem szíves köszönetemet azon 
bánatért, mellyet velem együtt a’ boldogult felség’ halálakor 
mutattak,’s azon ragaszkodás’ és szeretet’ kifejezéséért, mely- 
lyel trónfoglalásomkor szerencsésitettek. Felettébb óhajtóm 
azon biztosítást megújítni, miszerint eltökélett szándékom, 
a’ protestáns vallást, mint az a’ törvény által meg vagyon 
alapítva, épségben tartani,  a’ vallásos jog’ gyakorlatát min
denkinek biztosítani, az ország’ minden osztálybeli lakosinak 
szabadságait védeni ’s boldogságukat előmozdítani. Örülök, 
hogy trónfoglalásomkor az országot valamennyi idegen hatal
massággal barátságban találom. Azalatt, mig a’ korona’ kö- 
teleztetéseit híven teljesítem, ’s alattvalóim’ érdekeire gondo
san vigyázok, szorgos törekvésem’ mindenkori tárgya leend, 
a’ béke’ jótéteményeit fentartani. — Alsóházbeli gentlemenek ! 
köszönöm Önöknek azon bőkezű engedményeket, mellyeket 
az idén a’ köz szolgálatra megszavaztak, valamint azon gon
doskodást i s , mellyet az udvartartás’ szokott költségeinek 
födözésére fordítottak. Rendelést fogok tenni, hogy a’ sta
tusköltségeknek minden ágai a’ legszorosabb takarékossággal 
igazgattassanak. —- Mylordok és gentlemenek ! midőn e’ par
lamenttől búcsút veszek, köszönetét mondok Önöknek azon 
buzgalomért ’s munkásságért, mellyel magokat az ország’ 
köz szolgálatára szentelték. Ámbár munkálataikat a’ közbe
jött szomorú eset véletlenül félbeszakasztotta, még is bizom 
benne, hogy olly hasznos következésük fog lenni, melly a’ 
törvényhozás’ haladását egy új parlamentben előmozditandja. 
Örömmel látom , hogy némelly hasznos rendszabályokat ér
leltek meg, mellyek között a’ fenyítőtörvénykönyv’ javítását 
’s a’ halálbüntetések’ gyér számát különös érdekkel szemlé
lem. Üdvözlem a’ törvény’ szigorúságának ezen enyhítését, 
mint uralkodásom’ szerencsés kezdetét. A’ trónra mély ér
zetével lépek föl azon felelősségnek , mellyet az nekem pa
rancsol; de megerősítettnek érzem magamat őszinte szándé- 
kaim” s a’ Mindenhatónak ótalmátóli függésem’ öntudata által. 
Azon leszek , hogy mind polgári, mind egyházi intézvény- 
eink józan javítások á l t a l , hol ezekre szükség van, erősítes- 
senek, ’s a’ keserűség’ ’s viszálkodás’ elhárítására mindent, 
a’ mi hatalmamban.áll, elkövetendek. Ezen elvek szerint cse
lekedvén , minden alkalomkor bizodalommal tekintendek a’ 
parlament’bölcseségére ’s népem’ szeretetére, mellyek a’ ko
rona’ méltóságának valódi gyámolát teszik ’s az alkotmány’ 
állandóságát biztosítják.“

Ezután jelenté a’ lordkanezellár, hogy a’ parlament jövő 
augusztus’ l ükéig ellialasztatik. O felsége, ki a’ fentebbi be
szédet a’ legbájolóbb hanggal tartotta, leszállóit a’ trónról. 
Fenséges anyja, a’ kenti herczegné, ki mindenre, a’ mi tör
tén t ,  szorgos figyelemmel ’s anyai gondossággal ügyelt, a ’ 
királynét nyomban követte. Midőn Viktória a’ teremet el
hagyd, meghajtotta magát nyájason és mosolyogva több pair- 
néknek jobbra és balra. Miután a’ királyné ismét statusko
csijába ü l t ,  a’ menet az előbbeni rendben tért vissza a’ pa
lota felé. Az örömkiáltás az egész vonal’ hoszában valóban 
siketítő volt, mivel az idő szépsége, a’ látvány’ újsága, hogy 
királyné oszlatja el a’ parlamentet, ’s azon szerencsés körül
mények, mellyek közt az ifjú felség uralkodását kezdi, tö
ménytelen embert csődített össze a’ szertartás’nézésére, melly 
szerencsétlenség nélkül ment véghez.



A’ parlamcnttagok már majd mindnyájan odahagyák â  
várost. Az nj választások mindenkit foglalatoskodtatnak, a 
választókat, választhatókat’s az egész nemzetet. Abban mind
nyájan megegyeznek, hogy e’ választásoktól sok liigg; An
gliának közelebbi jövendője, ’s nem csak Angliáé magáé. A 
síi kér’ hihetősége kétségkívül a’ whigek mellett á l l , de a 
toriek sem henyék s nem kiméinek semmit a diadal e nyere 
sére.

E°-ész Nagybritanniában és Irlandban minden a’ közelgető 
választási vitákkal van elfoglalva, ’s egyik párt felül hala dja 
a’ másikat, azt erősítve, hogy győzedelméről tökéletesen 
bizonyos; de az el nem fogúit idegen vizsgáló már korább
ról tudja, hogy ezek a’ párt-taktikához tartozó adatok sem
mit sem jelentenek, ’s a’ választás’ befejezése gyakran egé
szen ellenkező eredményt ad azzal, mellyet az újságok hir
dettek. Ugyszinte már a’ pártok megvesztegetési próbákat 
is kezdenek egymás’ szemére hányni; ’s ezen ne csudálkoz- 
zunk mivel az angolok gyakorlatos értelműk mellett sein lá- 
ták még által, hogy egyedül független választókban vagyon 
biztos kezeskedés a’ megvesztegetések ellen, korántsem pe
dig a’ titkos szavazásban, vagy más efféle mülegi (mecha- 
nicus) segédeszközökben.

Wellington herczegnek az irlandi városhatóságjavitó bili 
iránti engesztelő nyilatkozása egy részről, ’s Durham gróf
nak Durham grófsághoz intézett, csak az alkotmány’ fentar- 
tásáról szóló levele más részről, azt gyanítathatják, hogy 
mindkét pártnak legnagyobb tekintetű személyei egymáshoz 
közelíteni kívánnak. De más kérdés, vallyon lehetséges 
lesz e ezen közelítés a’ nélkül, hogy belőle a’ jó ügyre te
temes kár háruljon; eddigelő kölcsönös engedések mellett 
mindenkor a’ revolutio’ emberei nyertek, még pedig az igazi 
szabadság’ ’s régi jog’ rovására, mellyeknek illy megegye
zéskor mindig áldozatul kell szolgálniok.

Azt hiszik, hogy a’ cambridyei herczeg fogja Béniink lord 
helyett Hill lord után a’ sereg’ íovezérségét általvenni. — O 
fis. az uralkodó királyné e’ napokban Mulyrave gróf’ azon maga
viseletével, mellyet Irland’ kormányozásában kimutatott, 
magát tökéletesen megelégedettnek nyilatkoztatta. — A’ 
parlament még 14én némelly tanácskozások végett össze
gyűlt; az ülés ez által annyira mennyire berekesztetett, mi
vel az 17iki utolsó ülés csak formaszerinti. A’ tanácskozá
sok általában érdektelenek voltak.

A’ királyné még eddig sem egyik sem másik párt’ részére 
nem nyilatkozott. A’ dolog’ természete hozza magával, hogy 
ez máskép nem lehet,  mivel a’ királynét neme ’s ifjúsága 
kényszeríti elvárnia , minő alakot veend az újdon választa- 
tandó alsóház magára. De már is méltán teszi a’ c o n s e r -  
v a t i v  felekezet azon szemrehányást a’ ministereknek, hogy 
nőikkel, leányaikkal és unokáikkal töltik be az ifjú királyné’ 
udvarát, ’s igy ott még a’ részrehajlatlan beszédet is aka
dályoztatják.

A’ királynénak legutolsó kinevezései önháztartási ’s udvari 
hivatalokra többnyire whigeknek kedveztek; az új udvar tiszta 
whigi (sans melange) ; — a’ királyné’ ebédjeinél a’ vendégek’ 
választásában szintazon hajlandósága — talán nem elég gon
dossággal — mutatkozik.

Julius’ 18.
Ma estve megjelent ő felsége a’ daljátékon. A’ királyné 

páholya’ hátrészében egészen isméretenűl volt, ’s eleinte ezen 
incognitója tiszteletben is tarta to tt ;  de az első felvonás után 
a’ közönség’ egy része éljent kiáltott, mellyre csakhamar min
denfelől élénk bravo ’s taps hangzott össze, akközben kala
pokkal és zsebkendőkkel integettek, ’s a’ hangászkar rákezdé 
a’ God save the Queen éneket. A’ királyné előlépett , több
ször meghajtotta magát ’s ismét előbbeni helyére visszavo
nult. A’ játék’ végeztével az örömzaj megújult.

Az Atlas azon kérdéssel foglalatoskodik, vallyon a’ király
né valamelly alattvalót választhat e magának férjül ? ’s 
igenli, III. György' háztörvényes házassági oklevelére hivat
kozva, melly azt határozza: „hogy néhai II. György’ ő fel
ségének semmi maradéka, herczeg vagy herczegasszony, 
(kivévén a’ herczegasszonyok’ külföldi családokba házasodott 
vagy férjhez ment ivadékait) házassági kötésre ne léphessen, 
a’ királynak, örököseinek ’s utódjaiknak előleges, a’ státus’ 
pecsétjével megerősített és a’ titkos tanácsban világosan nyil
vánított megegyezése nélkül.“ Ezen előleges föltétel nélkül 
bármelly házasság megsemmisítetik. Hanem — folytatja az 
Atlas — jelen esetben a’ királyné erre magának engedőimet 
adhat, következőleg, ha neki tetszik, királynői-férj’ méltósá-

Rönyvisméptet^s.
Rayusai herczeg Alarmont marschall' utazása Magyar

os Erdelyországon keresztül.
(Folytatás.)

Második útját a szerző 1834ben tette Bécsből egyenesen 
Pest leié az úgynevezett p a r a s z t  p o s t á v a l .  Ezen intézet
nek méltóképeni figyelmeztetése után különösnek látja, hogy 
Magyarország Német- Franczia- ’s Olaszországoknak ezen 
utánzásra méltó dologban példával megy elő. Bábolnaról bő
vebb említést tesz; ’s valóban föl lehet tenni, hogy olly ré
gi katona s vezér bírósága lovak’ ’s ménesek’ dolgában ki
fogást nem szenved; nem akarván itt bővebben M.nak a’ bá
bolnai ménesről tett előadását említeni, csak azt jegyzem 
meg, hogy ezen intézetnek érdemlett dicséretét azon javas
lattal végzi, mellyet már Lengyeltótinál teve, t. i. angol 
méneket ajánlana inkább mint arab ménlovakat. _ügy Ko
márom' várát is méltó dicsérettel említi.

?>A vidék Dudáig azon utasnak, ki tovább nem menne, 
Magyarországról nagyon tökéletlen fogalmat adna. Ezen jól 
miveit vidék Németországra emlékeztet. — Duda gyönyörű
tekintetű, teljes emlékekkel és a’ középkorra emlékeztet.____
Buda a’ kormányszék’ és hatóságok’ városa, olly szép, minő

gára bármelly protestáns vallási! nemest fölemelhet, legyen 
az brit vagy kiilországi.

Junius', lóén,  m in ta ’ Cityben hirlelik, egy csomó levél, 
melly valamelly Harstreethen lakó idegenhez volt utasítva, 
tévedésből — mivel ezen utczában két hasonszámú ház ta- 
láltatik — nem az irányzott szálláson adatott által ’s egy ott 
lakó J. nevű külföldi’ kezéhez szolgáltatott. Az iromány 
csomó Dresdá ból érkezvén, hol J. urnák levelezője volt, a’ 
levelek’ egyikét felbontotta. Ez a’ franczia király elleni össze
esküvéssel kapcsolatban lévő tárgyakat foglalt magában. J. 
ur megtartó a’ levelet, hogy a’ franczia követet tudósítsa róla. 
Ama’ másik idegen, kihez a’ levelek irányozva voltak, őrizet 
alá tétetett. A’ rendőrhivatal-házban megjelent az elfoga- 
tottnak testvérje is , ki valamelly gyanús nyilatkozványa’ 
következtében szinte törnlöczbe tétetvén, mindketten ideig- 
leni fogházba (compter) vitettek. 16án azonban két gazdag 
barátjok’ kezességére, kik őket mindenkori parancsolatra a’ 
törvényszék clibe allitandók, ismét elbocsatattak. A csorijió 
a’ rendőrhivatalnak lepecsételve átadatott és foglalatja az 
illető hatóság által meg fog vizsgáltatni. A’ Morning-Chro
nicle’ legújabb száma’ következtében, a’ lordmayor, nehány 
tanuk’ kikérdezése után, az irományokat a’ beliigyek’ mini
sterének általadatta. (Courier.)

Portsinouthba San Sebastiánból két hajó érkezett, egyik 
300 , másik 150 emberrel, kik az előbbi brit segédsereghez 
tartoztak. Plymouthban is sokan szállottak ki az említett 
sereg’ katonái közül. Igen rongyosak, ’s még bérök sincs 
mind kifizetve. Már csak 1000 mindenféle fegyverzetű em
ber lehet e’ seregből San Sebastianban.

F r a n c z i a o r s z á g * .
A’ f r a n c z i a  követek elszéledtek. A’ pairek’ kamarája 

akaratlanúl is a’ hamupipőkére emlékeztet, mivel kénytelen 
otthon maradni ’s nehány nap alatt végezni olly munkákat, 
mellyekre amazoknak hetek kellének; a’ dolog ugyan kön
nyebbszik az által, hogy minden hozzá küldött törvényt leg
kisebb módosítás nélkül tartozik elfogadni, hogy a' status- 
gépely el ne akadjon. Az eiőrebocsátottak szerint nem cso
dálhatni, ha a’ fő kamara inkább türelem és engedékenység, 
— mintsem méltóságának fentartása által tünteti magát ki, 
’s ezen némileg lealázó viszonyokat elszántan tűri. — A’ 
hírlapok beszélők , hogy a’ répaczukornak adó alá vetését 
tárgyazó törvényen tetemes javítást szándékozik tenni ,  azon
ban e’ törvény változtatás nélkül fogadtatott el. A’ minis- 
terium’ akaratja ellen tett abbeli határozat, hogy a’ sóbányák 
csak a’ költségvetés (Budget) után vétessenek tanácskozásba, 
független gondolkozás’ l'ellobbanását hirdető ; de ezen hibát 
siettek jóvá tenni, mivel csak nehány perczet fordítván a’ 
költségvetési tárgy’ vizsgálatára, ezt helybenhagyták. Való
ban,  nincs derekabb a’ jó alkotmányos rendszernél, ’s a’ 
népek méltán vágyódnak reá! — Ama’ félénk kérdésre, mini 
folynak tulajdonképen a’ dolgok éjszaki Afrikában ? Barthe 
ur, az előbbi carbonaro , elég nyersen azt feleié, hogy az 
ülés’ folytában elég közbeszólások tétettek ’s feleletet is 
nyertek, hanem már egyszer ezeknek is l éget kell érniek. 
Az Ab d-el-Ka derce 1 kötött szerződés’ megerősítésének a’ 
Moniteur algériai által közlött hivatalos jelentésére nézve 
azt jegyzé meg Mólé gróf, h o g y  az  a l k a l m a s i n t  a’ 
fő h a d i  k o r m á n y z ó ’ t é v e d é s é n  a l a p ú i ,  hogy egyéb
iránt ama’ Moniteur nem hivatalos hírlap.

A’ Moniteur a’ Bugeaud féle szerződést olly megjegyzés
sel közli , hogy azt ugyanazon formában fogadta el az emir, 
a’ mint visszaküldetett. Ezen oklevél imigy hangzik: ,,Bu
geaud altábornagy, a’ franczia hadak’ vezére Oran tarto
mányban , és Abd-el-Kader emir, következő szerződésre lép
tek : 1 . c z i k k e 1 y. Abd-el-Kader emir elismeri Franczia- 
ország’ uraságát Afrikában. 2 . c z i kk .  Francziaország k i
köti magának Oran tartományban: Aló stag enemet, Alasa- 
grant és vidékeit; Orant, A rzew et; továbbá egy darab föl
det ,  mellynek határai ezek: keleten a' Alacta folyam ’s azon 
mocsár, mellyből ered; délszakon egy vonal, melly c’ mo
csártól kezdődik, Sebgha tó’ déli partján Ued-Malahig ( Rio- 
Salado) nyúlik Sidi -  Said’ irányában, e’ folyamtól pedig 
egészen a' tengerig ollyforinán , hogy a’ mi ennek terjedel
mében foglaltatik, franczia birtok legyen. Algír tartomány
ban:  Algír, Sahel és Matidscha’ síkja, mellynek határai ke
leten Ued-Chadraiy ’s még tovább terjednek; délszakon a’ 
kis Atlas' első hegylánczának első gerénczeig (Kamm) és a’ 
Schiffaig, ide tudatván Blida is tartozandóságával együtt;

I fekvéséhez képest lehet.-------A’ folyam’ túlsó partján fekszik
Pest. Ez az oppositio’, az újítók’, kereskedés’ és műszorga
lom’ városa ragadó sebességgel fejlődik k i,  népessége látha
tólag növekedik, szép városrészek mintegy a’ földből nőnek 
ki;  ’s még is egy győzhetetlen akadály fogja, mint minden 
magyar várost, tartóztatni attól, hogy nevezetes kereskedő
hellyé váljék, inig ezen országnak polgári törvényei nem vál
toznak. H i t e l  n é l k ü l  nincsen kiterjedt és nyereséges ke
reskedés: ott az adós nem kényszerítethelik adóssága’ lefize
tésére. Magyarországban pedig igy van ; a’ hitelezőnek nincs 
más garantiája, mint adósának moralitása.“

„Magyarországban minden szív érzi belsőképen honának 
szükségeit ’s ismeri azon v á l t o z á s o k a t ,  mellycket ennek 
haszna megkíván: de mivel minden az egész községre hasz
nos változás egyesekre rósz következésül , még a’ legszeren
csésebb újítások is ellenszegülésre találnak: a’ nézetek ellen
keznek, akar is valamit az ember, nem is. Ki magát a’ haza’ 
szerencséje iránt legjobb gondolkozásunak véli, borzad valami 
í i i g g é s n e k  gondola tá tó l,. melly neki szégyennek látszik, 
így kívántainak p. o. utak,  a’ műveltség és előmenetel’ első 
íöltétele; kik pedig az utakat egész buzgósággal kívánták, 
nem akarnak úti vamot tű rn i , mert a’ magyar nemes semmi
féle teher-fizetésnek nincsen alája vetve, vagy nem vettethe
tik alá. Még nem értik Magyarországban , hogy az egyetlen

nyugaton a’ Schilfa’ mentében Masafran' kanyarodásáig ’s 
innét egyenes vonalban egészen a’ tengerig , ide foglaltatván 
Koleah is tartozandóságával együtt, ollyformán, hogy a’ mi 
e’ kerületben van,  franczia birtok legyen. 3. c z i k k .  Az 
emir igazgatja Oran és Tittery tartományokat és Algírnak 
azon nyugati részé t , melly a 2 . czikkelyben kijelelt hatá
rokba nem esik, hatalma a ’ tartomány egyéb részére ki nem 
terjedvén. 4 . c z i kk .  Azon mozlemeken , kik a Franczia- 
ország’ részére fentartott birtokban meg akarnak telepedni, 
az ernirnek semmi hatalma. De ezeknek is szabadságukban 
áll, ismét azon birtokban lakniok, melly az emir’ kormánya 
alatt van, valamint megfordítva az emir’ birtokabeli lako
sak is megtelepedhetnek a’ franczia birtokban. 5. c z i k k .  
Az arabok a’ franczia birtokban vallásuknak szabad gyakorla
tával birnak. Mecseteket építhetnek’s mindenben vallási rend
szabásaik szerint élhetnek egyházi elöljáróik alatt. 6 . cz i kk.  
Az emir a’ franczia hadseregnek ad : 30,000 faneg (oráni) 
búzát, 30,000 faneg árpát és 5,000 ökröt. A’ szállítás har
madrészenként fog megtörténni: Az első harmadrész 1837. 
September’ tjétől lókéig, a’ többi kettő pedig két két hó
napra. 7. c z i k k .  Az emir Francziaországban vesz maga’ 
szükségére lőport, salitromot és fegyvereket. 8 . cz i kk.  Azon 
koluglikat, kik Tlemezenben vagy másutt akárhol akarnak 
maradni , vagyonuk’ szabad birtokában kell hagyni ’s velők 
úgy bánni mint a’ hadúrokkal. 9. c z i k k .  Francziaország 
az ernirnek átengedi: Raschgunt, Tlemezent, Meschuart 
azon ágyukkal együtt, mellyek azelőtt a’ váréi voltak. Az 
emir arra kötelezi magát , hogy Tlemezen’ őrseregének min
den jószágát, hadi ’s élelemszereit hajón Oranba szállít
tatja. 10. c z i k k .  Azon arabok és francziák között, kik 
kölcsönösen egyik vagy másik birtokban megtelepedhetnek, 
szabad kereskedés létezzék. 1 1 . c z i k k .  A’ francziák az 
araboknál, ugyszinte az arabok is a’ francziáknál tisztelet
ben tartassanak. Azon fekvő jószág, mellyet franczia alatt
valók az arab birtokban szereztek vagy szerezni fognak, ré
szökre biztosítva legyen. Ok azt szabadon használhassák, 
’s az emir tartozik nekik kárpótlást adni ,  a’ mennyiben az 
arabok áltál megkárosítatnának. 1 2 . c z i k k .  A’ gonoszté
vők mindkét birtokból kölcsönösen kiadattassanak. 13. czi kk.  
Az emir kötelezi magát, hogy Francziaország’ meghatalma
zása nélkül a’ tengermelléknek egy részét sem fogja bármelly 
hatalmasságnak oda engedni. 14. c z i k k .  A’ tartomány’ 
kereskedése csak a’ Francziaország’ birtokában lévő kikötők
ben űzethetik. 15. c z i k k .  Francziaország az emirnél ’s 
az ő igazgatása alatt lévő városokban ügyvivőket (ágens) tar t
hat ,  hogy ezek a’ franczia alattvalók’ részére kereskedési 
vagy más egyéb ügyes bajos dolgokban, mellyekbe az ara
bokkal keveredhetnének, közbenjárók legyenek. Az emir 
szintazon hatalommal bir a’ franczia kikötőkben és városok
ban. Tafna, május’ 30kán 1837. Altábornagy és Oran tar
tomány’ hadi kormányzója, Bugeaud.

( Bugeaud’ pecsétje.) (Abd-el-Kader' pecsétje.)
A’ National panaszkodik, hogy a’ bastille-ostrom’ évnapi 

(jul. 14.) ünnepélye egészen feledésbe ment. Továbbá azt 
tapasztalta, úgymond, hogy a’ Szajna megyei ispányság azon 
csekély jegypénzt is , melly eddigelő a’ j ú l i u s i  h ő s ö k ’ 
árváinak szokott évenként adatn i, ez idén kitörlötte. E ’ 
rendszabályt igen különösnek látja azon költséges pompa 
mellett, mellyet a’ város az utolsó menyekzők’ alkalmakor 
fejte ki. — Oka pedig ezen kitörlésnek az, hogy már illy 
nőnemű árvák nem léteznek, ’s azért már múlt esztendő
ben , a’ rendelés’ világos szavai’ ellenére, a’jegypénzt liuár- 
váknak kelle adni.

S p a n y o l o r s z á g ’.
Majd soha sem voltunk a’ S p a n y o l o r s z á g b a n  folyó 

háború felőli biztos tudósításoknak olly szűkében, mint 
épen m o st , a’ fontos hadi munkálatok’ pillanatában. Azon 
irány, mellyet dón Carlos az Ebro' jobb partján vesz, igen 
könnyen elhatározóvá lehet, de azt bizonyosan nem tudni, 
mivel a’ franczia túdósitások három különbözőt adnak elő: 
egyik szerint a’ hadsereg az Ebrón lefelé Ampostába, ’s in
nen a’ part’ hoszában Benicarto felé ment; a’ másik dón 
Carlost Cantaviejálban, a’ királypártiak’ ismeretes fegyver
helyén alsó Arragoniában, Valencia' határszélén időzte ti ; 
egy harmadik azt mondja, hogy Ceniához érkezett, melly 
Valencia ’s Catalonia között az éjszaki határt képezi. Né
melly adatok szerint cataloni felköl tekböl álló nagy csapa
tok követték, mások szerint vállalatait ezután is csak a,

okos praerogativa abban áll: „csak akkor fizetni, ha a’ fize
tést helyben hagytuk (elhatároztuk, megszavaztuk);“  de ér- 
teniek is kell fizetni magok’ meggazdagodására , vagyönjok- 
nak és éldeleteiknek szaporítására. Általában az a d ó ’ eszméje 
megsérti a’ magyar büszkeséget ’s mig azon előítéletek, mel
lyek a’ tudatlansággal és legegyszerűbb isméretek’ hiányával 
összefüggésben vágynak, tökéletesen ki nem irtatnak, az or
szág ugyanazon állapotban marad, megfosztva azon roppant 
javításoktól, mellyekre képes.“

Folytatja ezt a’ szerző, a’ többek közt még ezeket mond
ván: „Az alkotmány és fö l  d b i r t o k  a’ középkor’ bélyegét 
mindenben mutatja“ — ,,a’ birtok egészen a’ feudal törvényen 
alapúi“ — „senki sem vehet jószágot azon bátorsággal, hogy 
azt megtarthassa.“  — „Egy társasági’s igen nagy zavar ered 
azon n e m e s e k ’ szerfeletti s o k a s á g á b ó l ,  kik keveset vagy 
épen semmit sem bírnak, és kiknek kiváltságaik mindellök.“ — 
,,A’ társasági rend’javításának második nehézsége azon fiatal(?) 
mágnások’ tévedéséből ered, kik Europa’ l i b e r á l i s a i  közt 
helyet akarnának foglalni, nem tudván, mi által ’s miképen? — 
Azon nap azonban, mellyen a’ közszózat oda fog nyilatkozni, 
hogy a' földtulajdonnak új alap vettessék, ’s azon viszonyok
tól megszabadítassék, mellyek most a’ biitokot ingadozóvá 
teszik; azon nap, mellyen meg fognak győződni, hogy elírni- 
laszthatlanul szükséges dolog adót állapítani meg, melly



Navarrából és a’ bask tartományokból hozott hadakkal fogja 
folytatni.

Az ellenfélről is épen olly kevés bizonyosat tudunk e’ pil
lanatban. tíra a , kit utoljára Alcannizban lá tánk , honnan 
tetemes sereget vala nyugat felé küldendő, jelenleg Terucl 
ben van, ’s azt beszélik, hogy tábora két hadosztállyal 
szaporítalik. Meer báróról semmi tudósítás. — A’ csata
tér nyugati részén azon cristinói csapat, melly Logronnó- 
b ul Arceniga felé útnak indult volt, előbbi helyére visszatért.

Majd ugyanakkor több, egymástól távol eső pontokon, 
a’ madridi kormány’ seregei között lázadó mozgalmak ke
letkeztek , mellyeknek okát inkább e’ kormány’ gyávaságá
ban , mintsem carlosi hajtogatásokban kell keresni. Hasonló 
eset Hernanibixn Minisül grófot — Evans után fővezért a’ 
cantabriui partvidéken — megszöktető“; ki is Itayonneba 
ment, ’s ideiglen Jauregui tölté be helyét. Továbbá a’ dón 
Carlos ellen harczoló összes hadak’ generalissimusává Es- 
vartero nevezteték, ki azonnal Teriiéibe ment, helyette pe
dig ideiglen Escalera general veszi át az éjszaki tábor’ ve- 
zérségét. — A’ brit sereg’ szerkezése csak lassan halad, 
mert julius’ Íjén még csak 1,300 gyalogot és pattantyúst, 
’s 240 lovast toborzának, de ezeknek számára nem volt 
több 9 5 lónál.

A’ carlosi táborozás csal czéljának szünetlen bizonytalan
sága által, valamint a’ christinoi vezérek eddigelő megfog
hatatlan ügyetlenségük által minden valószínű számítást 
megcsaltak. A’ carlosi tábor akadály nélkül megy Spanyol- 
ország’ egyik tartományából a’ másikba ; de valamelly neve
zetes várost sehol sem foglal el. Midőn a’ tábor, Canta- 
viejától hirtelen a’ tengerparton visszatérvén, megmutatta, 
hogy még nincs szándéka Madrid felé nyomulni, a 'Jou rn al 
des Débats azon véleményét mondá ki, hogy dón Carlos 
mindenek előtt Castellon de la Plana városát próbálandja 
megnyerni, hogy a’ tenger’ közelében egy erős és könnyen 
védhető pontra tehessen szert. Egy akkor közlött telegraíi 
tudósítás szerint már a’ külvárosok a’ carlosiak’ kezében vol
tak ,  ’s a’ kisded őrsereg csak az erősségben vedé magát. 
Most azon tudósítás jő ,  hogy az ostrommal felhagytak. Don 
Carlos’ fő hadserege csaknem Valencia’ kapuiig nyomult, 
hol hasonlókép igen csekély őrizet volt, mellyet nehány an
gol pattantyús segíte. Kérdik, nem volna e’ tanácsos ezen 
város ellen próbát tenni, hogy benne, mivel környékét úgy
szólván csupa Carloshoz szító nép lakja , illő fejdelmi lakot 
nyerjenek'.* Egy legújabb hivatalos tudósításból, melly Bor- 
deauxban július’ 19én költ, kitetszik, hogy e’ gyanítás is 
hibás volt. Don Carlos Valencia mellett déli Murcia felé 
folytatta ú tjá t ,  hol,  valamint egész délszakon, a’ lakosok 
sokkal kevésbé látszanak vele tartani; úgy hogy ezen egész 
táborozás mindeddig csak ollyan , mint előbb a’ Goraczé volt, 
’s igy csak ennek ismétlése.

Paris, julius’ 22.
Azalatt, mig a’ Moniteurhen tegnap közlött telegraíi tudó

sítás azon várakozást je lenté , hogy dón Carlos Murcia felé 
forduland, a’ ma érkezett tudósításból kisül, hogy dón Car
los m a d r i d i u t j á y a 1 n e m  h a g y o t t  f e l ,  mivel Cabril- 
las’ hegyszorosai, hol e’ tudósítás szerint keresztűlmene, 
épen az országúiban fekszenek, melly UHelen (ez Cabrérának 
sokáig szolgált fő gyiilpontúl) Caencán'és Taraconon keresz
tül Spanyolország’ fővárosába visz. A’ tudósítás igy hang
zik: „ Limoux, julius’ 21. Oraa vezér, kinek ÍÖ hadi szál
lása (Juarteh-m volt, 14kén Valenciába ment. lökén reggeli 
9 órakor Venta del Pogo *) mellett, Oraa’ előcsapatja ’s don 
Carlos’ utóserege között ütközetre került a’ dolog. A’ felköl- 
tek las Cabrillas’ hegyszorosain keresztül folytatják uíjokat. 
Egész estig verekedtek. Valenciába sok sebesült katona ér
kezett. Barcelona ISkán nyugott vala.“
A’ s p a n y o l  h a d a k ’ s z e l l e m é r ő l  i g y  e s z m é i k  e- 

d i k a’ G a z e 11 e de  F r a n c e :
A’ spanyol revolutio’ ócska kormány-erőmüvének nyikor

gásai egészen mi hozzánk hatnak, mint a’ lázadás és ha
zugság ezen épület’ romlásának előjelei. A’ cristinói kato- 
tonáknak majd általános lázadása jelenti nekünk, hogy a’ 
törvényes és characterrel biró király előtt minden össze- 
rogy , kivált azon hadsereg’ kedve, mellyet három év óta 
csak bal szerencse ért. Olly katonák , kik az engedelmet- 
lenség’ legvétkesb kicsapongásaira vetemednek, kik vezé
reikre lőnek, azokat futásra kényszerítik vagy megölik, kik 
jbéröket kívánják, megtagadván szolgálataikat azon pillanat-

*') A’ nevezett országúton, Valenciától nehány órányira.

ban, hol azok legsziikségesbek: illy katonák minden bizo- 
daloin nélküli emberek, kik,  látván, hogy minden veszen
dőben vagyon , csak hátralévő zsoldjokkal gondolnak.

Valóban, don Carlos’ katonái kínos nélkülözéseket állot
tak k i,  ’s nem mindig fizettettek rendesen; de soha sem ad
ták a’ fenyítéktelenség’ ’s rendetlenség’ példáit, miilyenek 
a’ cristinói táborban annyiszor előfordulnak. Sőt erősítni 
lehe t: hogy a’ legérzékenyebb viszontagságok, a’ legkemé
nyebb túlságok egyformán szilárdoknak találták őket a’ ve
szélyben és nyugodtaknak a’ nyomorúságban.

Itt tehát ugyanazon nemzetbeli, azon természetű, azon 
erkölcsi bélyegii emberek közt is van különbség, melly a’ 
helyzettől ’s organismustól távol eső okokbul származik. 
Már most, mellyek lehetnének ezen okok, hanemha egyfe
lől az igazság’ elvéről meggyőződés, a’ vallásos és monar
chiái hi t ,  a’ kötelesség’ öntudása ’s mindaz, mi az ember’ 
méltóságát emelheti; másfelől azon zavar ’s szégyen, melly 
a’ rósz ügy’ kísérője , egy hibás helyzet’ öntudása , egy er
kölcsi alap nélküli hatalom’ megvetése ’s mindaz, mi alja
sít , ferd ít, hitványít.

A’ mi ezt még jobban bizonyítja, ' az,  hogy Krisztina’ 
spanyoljai mint katonák is sokkal alább állottak még az 
angol béreseknél ’s a’ franczia külföldi légiónál, kik előtt 
ezen harcz nem volt nemzeti kérdés. Ennek oka pedig az, 
hogy a’ külföldiek, habár egyedül fizetésük által lekötvék, 
nem voltak árulók, és szolgáltak a’ tettlcgi hatalomnak, 
melly őket fizette, a’ nélkül, hogy ők mint jobbágyok a’ tör
vényes hatalom iránt le lettek volna kötelezve.

Mindezekből egy nagy erkölcsi ’s politikai igazság kelet
kezik, az t. i. hogy h a b á ra ’ bitorlás anyagi erő által tart
hatja fenn magát, azonnal süllyednie kell, mihelyt ezen 
erő elhagyja. Illy esetben semmi sem bír kevesebb állhata
tossággal, mint olly helyzés, melly az elvek ’s az erény 
ellen szüntelen harezban á l l , nem tudván semmi köz sze
rencsétlenségnek ellentállani. ’S V. Károly bebizonyítja, 
hogy az önkény, igazságtalanság , a’ törvények’ megvetése 
annyira természetelleniek , hogy bátorságnál ’s állhatatos
ságnál egyéb nem kívántatik arra , hogy egy nemzet mene- 
kedjék tőlök.

N é m e t o r s z á g * .
II a n n o v c r a. — Alig múlt el egy h é t , mióta a’ li a n n o- 

v e r a i  király’ kormányrendelete Európában elterjedett, ’s 
márig nem csak a’ londoni, hanem a’ franczia ’s német hír
lapoknak is annyi anyagot szolgáltat, hogy azt érdeklő jegy
zeteikkel egész hasábokat betölthetnek. Természetes , hogy 
e’ lapok’ ítéletei ritkán részrehajlatlanok , hanem minden le
vél maga szine szerint rostálja e’ kormánytettet. Azon ész
revételek, mellyekre az a’ ministeri, ’s radical újságokat birja, 
minők névszerint az elsők közül a’ Courier és Morning-Chro- 
niele , egészen Thompson ezredesnek (radical) az alsóház’ 
utolsó ülésében tett indítványa’ értelmében vágynak Írva —- 
ki a’ jövő parlament elébe egy kirekesztő bilit akar javaslatba 
hozni. — Egyszersmind e’ hírlapok élnek ez alkalommal, 
hogy az iij parlameutválasztásokra szellemük szerint hassa
nak , ’s a’ választókat minél jobban fölingerelhessék a’ 
torypárt ellen, fölszólítván őket, hogy annyival inkább 
egy torynak se adják szavazatokat, mi* el most már előre 
láthatni, minő sors fogna a’ reformbillre várni, ha va
laha a’ Lyndhurslok lennének Anglia’ tanácsadóivá. — Mi 
a’ torylapokat illeti, a’ Times hírlap azt nyilatkoztatja, 
hogy ítéletét a’ hannoverai király’ kormányrendeletére nézve 
felfüggeszti, mig a’ további történeteket nem látandja. — 
A’ Standard azzal menti ama’ rendeletet, hogy az ennek 
következésében módosítandó alkotmány még egészen új. 
— A’ John Bull ezt mondja: ,,Bármilly jó lehetett is a’ 
Hannoverának adott mostani alkotmány, de még is kitetszett, 
hogy következései korántsem valának jók ; ’s nem kételke
dünk, hogy azon változtatások , mellyeket a’ király és kor
mánya készülnek tenni, egy becses, de régóta elhanyagolt 
ország’ érdekeire nézve felettébb hasznosoknak , ’s jólétére 
nézve igen üdvöseknek fognak mutatkozni.“ — A’ Morning- 
Herald ellenben a’ rendeletet nem helyesli, a’ többi torylap 
pedig hal gat felőle. (Jövő lapunkban e’ különféle nézeteket bővebben 
közlendjük olvasóinkkal.)

Mainz, julius’ 16.
Azon előkelő utazók közö tt , kik városunkat legújabb idők

ben látogaták, volt Oskar herezeg i s , a’ svécziai koronaörö
kös, erős, szép, 32 évűi ember. Falaink között két napig 
mulata. Az ifjú Leuchtenberg herczeg is társaságában vala.

az ország’ javításira szavazandó ’s fordítandó; — a’ parasz
toknak az általok miveit föld’ szabad bírását megengedni a’ 
nélkül, hogy a’ földesur’ jövedelme csonkuljon ; — a’ polgári 
törvényeket megváltoztatni, hogy Magyarországban az adós 
egész Europa’ adósaival egy lábra tétessék: — ezen nap meg- 
szabadítandja Magyarországot a’ szegénységtől és durvaság
tól, és sebes léptekkel vezetendi gazdagságra és műveltségre.“ 

„Szemembe tűnt azon növekedő jóllé t,  mellyet P e s t ’ 
ké r  e s k e dé s e , akadályai’ ellenére is , m u t a t , -------de fek
vése olly szerencsés egy nagy és termékeny ország’ közepén 
és kereskedési foglalatosságai olly természetiek, hogy ezen 
akadályok mellett is virágzanak. — Hogy lesz majd, ha a’ 
mivelés’ javításai, mellyek már mindenütt mutatkoznak, a’ 
termesztést nagyobbítandják ; ha a’ Tisza’mocsárjainak kiszá
rítása a’ földművelést a’ legtermékenyebb vidékekkel gazdagL 
tandja; ha a’ Tisza ’s Duna közt Pestnél egy csatorna, kön
nyű, olcsó és sebes eszközt nyujtand a’terincsztmények’ szál
lítására? — Ezen tervekkel minden ész foglalatoskodik, és 
kivitelökre nem kívántatik más, mint a’ polgári törvények’ 
czélszerű változtatása; — megtörténvén e z , minden magá
tól menend.“

A’m.k. egyetem’ c s i l l a g v i z s g á l ó  t o r n y á r ó l  azt mond
ja , hogy ámbár nem látta , mégis m e g g y ő ző d ö tt arról, hogy 
hírének még nem felel, mert vizsgáló szerei nincsenek; nem

tekintvén azt, hogy „nem látni és még is meggyőződni“ pusz
ta materiális dolgokban némikép anomalia. — (Csak azt em
lítem meg, hogy mint közönségesen tudva van, az érintett 
csjllagásx-intézet koronás Fejedelmeink’ kegyes engedelméből 
és bőkezűségéből sok és drága műszerekkel el vagyon látva, 
miről azon intézet’ látogatói tettleg is meggyőződhetnek; 
noha tornyunk Europa’ híresebb intézeteihez nem hasonlít
ható.)

Mit a’ szerző országunk’ N á d o r á r ó  1 O cs. k. Fenségéről 
mond,  azt itt szorul szóra előhozni feleslegnek gondolám, 
tudván, hogy hazánknak minden lakóit ugyanazon tisztelet’ 
érzései lelkesítik, mellyeket az utazó kifejez, csakhogy az
okhoz részünkről még hálaadás és közszeretet is járul.

(Folytatása következik.) Pesti Lajos.

Alexander, edinburgi professor, Edinburg és Eondon közöt
ti villanyos-mágnesi telegráfról egy érdekes közleményt ikta
tott be az úgynevezett Scoltsmanba. Javall egy orgor.anyo- 
mattyu-forma művet felállítatni, hogy igy a’ réz sodronyok
nak megnyomása által az aöcnek egyes betűi vagy bizonyos 
rövidítések megjelentessenek, a’ posta-állapodások között is 
ugyanezt felemeltetni, hogy a’ sodronynak idői ül időre új 
galváni erő adathassék. A’ sodronynak a’ külső befolyások-

I l e l v e c z i a .
Zürich, julius’ 21.

A’ jelenleg Lucernhen lévő országygülést egész Helveczia 
nagy részvétlenséggel tekinti. Kiki tud ja , hogy a’ főtárgy
ban,  melly az 1S 1 5ki szövetségnek vagy a’ szövetségi alkot
mány’ valamelly részének reformja, semmi nem történem!, 
és hogy a’ nemtevés’ ereje (vis inertiae) inkább nevekedett 
mint fogyott.

Olaszország*.
Palermo, julius* 9-

Itt naponként az epemirigyben 800 — 900 ember hal meg 
s nem találni embereket, kik a’ holtakat házaikból a’ váro

son kívül hordanak. Mindenben fogyatkozást szenvedünk, 
még a’ legszükségesebben is ,  az élelemben. Minden zárva 
van. A’ köznép sok raktárt kirabolt, ’s az előkelőknek és 
gazdagoknak, kik ezen vész’ pusztítása ellen a’ városon kí
vül kerestek ótalm at, kijelenté, hogy házaikat felgyuj tandja, 
ha segedelmüket megtagadnák. Több orvosok lettek a’ nép’ 
dühének áldozati, mert a’ betegeket látogatni vonakodának. 
A’ katonaság falukra küldetett, a’ városba élelmet szer- 
zendö. Az egyház’ főnöke, a’ bibornok (Cardinal), tegnap, 
az alkirály’ nője ma reggel holt meg.

Nápoly, julius’ 13.
P a l e n n ó b a n  az  e p e m i r ig y ’ m a r t a l é k a i  l e t t e k :  j u n i u s ’ 

2 8 tó l  2 9 ig ,  6 0 ;  2 9 tő l  3 0 ig ,  1 8 3 ;  3 ö tó l  ju l iu s ’ Íjéig* 
2 4 7 ;  1 töl 2 ig ,  3 6 5 ;  2 tó l  3 i g ,  5 0 2 ;  3 tó l  4 i g , 5 8 0 ;  
4 tő l  5ig*, 7 1 2 ;  5 tő l  Ó ig , 8 3 5 ;  Ótól 7 i g ,  9 9 5 ;  7 tő l  
8 ig , 1105 .

Egy körülmény azonban igen nagyítja a’ b a j t , hogy t. i. 
ki a’ holtakat a’ házakból kitakarítaná, nem találkozik. Hogy 
e’ szerencsétlen város’ borzasztó állapotját tökéletesen meg
foghassuk , tudnunk kell, hogy a’ népesség’ harmad része a’ 
várost elhagyván, ez mintegy 110 — 115 ezerre olvadott, ’s 
minden segédforrás nélkül szűkölködik. A’ gyógyászok elfu- 
tának, a’ gyógyszertárak , boltok és sátorok zárvák. A’ kor
mánynak minden fölszerelt hajói oda ménének , részint sere
geikkel az őrizetet erősítendők, részint a’ szabadsággal távol 
voltakat osztályukhoz visszahozandók ; a’ kormány élelmi ’s 
gyógyszereket, valamint nehány orvosokat ’s több száz gá
lyarabot kiilde oda, kik a’ sírásói’ Hivatalt átvévén, a’ szeren
csésen bevégzett munka után szabadokká leendnek.

Az olasz határszélről, julius’ l4én.
Az epemirigy szörnyen pusztít Nápolyban és Siciliában. 

Járáskelés egész Olaszországban nyomatva, mert még mindig 
hisznek a’ járvány’ ragályosságában. A’ pápai statusok el 
vágynak csaknem sorompózva, ’s ha ez állapot még sokáig 
tart, rendkívüli veszteségeket okozand.

O r o s z o r s z á g * .
A’ Morning-Chronicle minap egy levelet közlött Konstan

tinápolyból Oroszországnak állított készületeiről a’ cserke
szek ellen , melly levélről a’ nevezett hírlap pótlékul ezeket 
jegyzi m eg : „Levelezőnk’ félelmében ezen orosz foglalás’ 
eredményeire nézve nem osztozhatunk; főoka pedig, miért 
térünk még egyszer vissza e’ tárgyra, az , hogy valamit 
mondjunk azon hangról, mellyen levelezőnk a’ brit kormány’ 
munkátlansága iránt nyilatkozott. Konstantinápolyban egy, 
politikusokból álló kisded czimboraság létezik — nem ezé- 
lunk e’ kifejezéssel sérteni — melly Europa’ megszabadítá
sára elkerülhetleniil szükségesnek tartja , hogy Anglia Orosz
országnak hadat üzenjen. Indító okai kétségkívül tiszták 
és hazafiénak, de terveinek űzése a’ legnagyobb mértékben 
szenvedélyes és botor. Ila megegyeznénk ezen heves sta
tusférfiakkal ama’ nézetben , hogy háború nem csak kívána
tos, hanem szükséges is ,  valóban a’ hadeset’ (casus belli) 
kiválasztására nézve bizonytalanságban volnánk , olly bőke- 
zűleg szórják ki az okokat harezra és vitára. Czirkasszia’ 
védelmezését azonban n em  tekintjük azon legalkalmatosb 
térnek, mellyen Anglia, ha ellenségeskedésre hajolna — 
mire mindazáltal nem látunk okot — Oroszország ellen az 
ostromárkokat megnyithatná. Föltevén, hogy ezen hatal
masság’ tervei ollyanok, mint a’ miilyeneknek tartatnak, 
azok nem Anglia, hanem egész Europa ellen intézvek. Mi
ért ereszkednék tehát Anglia mint egyes hatalmasság e’ tu
sába ? Olly nagy érdekünk fekszik e a’ Kaukázus’ vad csor
dáinak függetlenségében , hogy az ország’ segédforrásait an
nak fentartásaért el kelljen harácsolni? Helyben hagyandna 
e az angol nemzet illy ezélú háborút minden következéseivel

tói leendő megmentése végett különféle javallatok tétettek, 
’s egy olly sodronynak, melly Londontól Edinburgig érne, 
ára csak legfölebb 1000 ft. sterlingre tétetett ki, mi az abc* 
25 betűire 25,000 fontot tenne. Külső beburkolását’s mellék 
költségét 75,000 fontnyira számították. Ennélfogva az egész 
költség többre nem menne mint a’ mi 6 — 7 angol mérföldnyi 
vasútra esik. Tegyük f e l , hogy ezen közlekedés 5 perczig tar
tana, a’ mi igen nagyra van számítva, mivel illy módon 65 
szót lehetne betűről betűre közölni, és hogy a’ telegráf csak 
6 óráig dolgoznék minden végnél, akkor minden közletet 5 
schillingre számítva, évenként több mint 10,000 fontnyit jö
vedelmezne. A’ telegráfnak két végénél lévő személyek igy 
bizonyos tekintetben egymással élőszóval értekeznének, melly 
rendszer ha az egész országban kiterjesztetnék, a’ foglalatos
ságok’ iizését egészen megváltoztatná. E ’ tárgy a’ kormány’ 
vizsgája alá terjesztetett, készületek is tétettek, hogy ezt 
valamelly 50 vagy 100 mérföldnyi réz conductoron megpró
bálják. Ha most már ennek egész hoszában a’ gálváni folya
dék’ hasonidejű átmenetének kétségkivüli nyomai mutatkoz
nak, a’ terv’ síikére biztosítva van. Hasonló próbát tett jelen
leg Steinheil professor is Münchenben. (A’ tudományok’ párisi 
académiája’ közleménye szerint, egy franczia ezen találmány’ 
dicsőségét most magának tulajdonítja.)



együtt? Az ozmán birodalom’ szétdarabolása, Konstaniiná- 
polynak oroszok általi elfoglaltatása, ezek azon történetek, 
mellyeknek félelme ama’ buzgóik odókat (enthusiast«) nyug
talanítja. Nemde Angliával közösen érdekli Ausztriát, 
Francziaországot, sőt magát Poroszországot is, 1 örökország 
épsége és fővárosa’ biztossága? Itt rejteznek ama nagy ve
szélyek , mellyektől, mint mondják, tartani lebet. Mi e 
veszélyeket haszinte nem egészen képzelteknek is, legalább 
nagyítottaknak tekintjük; de minden esetre, ha csakugyan 
ellenök kell szegülni, ez jobban történik azáltal, ha a’ többi 
európai nagy hatalmasságokkal közösen munkálódunk, mint 
ha egyedül magunkat tesszük ki veszélynek, hogy egy vad 
nép’ függetlenségét védjük, mellynek nemzeti létében csak 
igen csekély érdekünk van.

T ö r ö k o r s z á g
Konstantinápoly, julius’ 12.

A’ szultán megparancsolta, hogy a’ főiskolákban a tanulók 
(Cofta) viseletéről formaszerinti lajstrom készítessék. A’ ta
nulók legújabb időben itt is mint egyébütt Európában beszéd
jeik ’s tetteik által mindennemű vakmerőségekre vetemedtek 
és ellentáílási szellemet nyilvánítottak, de a’ melly, úgy lát
szik, távol esik a’ mozgalom’ szellemétől, európai értelemben 
véve.

Julius’ 13. Tahir basa Adalia' kormányzójává neveztetett. 
Csakugyan ellenei megérték, hogy a szultán személyétől el- 
távolítatott. — A’ kapudán basa hivatalában megmarad és 4 
linca-, 6 fregát ’s több könnyű hajokbul álló bajósereggel ele-

vezend a’ fejér tengerre hajóhada’ kifejtése ’s gyakorlata végett. 
Mások szerint a’ Dardanellák körűi kóborló tengeri rablókat 
támadandja meg. A’ dögvész folyvást pusztít és St. Stepha- 
nóban is mutatkozott. Úgy látszik azonban, hogy a’ porta 
most ügyeimét komolyan fordítja ezen körülményekre. A’ 
reis effendi minden idegen követekhez olly foglalatú jegyzé
ket bocsátott, hogy ő minden Smyrnából jövő hajókkal a’ 
vesztegidő’ szabályait meg fogja tartatni, és e’ végre a’ Dar
danellákon egy dögvész-kórházat készíttetem!. E ’ jegyzék’ 
következtében minden hajók, még a’ gőzösök is, felvigyázat 
alá vettetnek. De bármelly dicséretes legyen is ezen szabá
lyok’ behozatása, még is siikeretlenek, ha a’ szárazföld felé 
is hasonló felvigyázati intézet nem létesítetik. Az idegen mi
nisterek feleletökben ezen szabályokra látszanak utasítatni, 
miáltal előbb egy jobb idő’ hajnala virradna a’ dögvészre 
nézve. Fél szabályok itt nem sokat segítenek.

M e x i c o .
Mexico’ állapotját a’ neic-yorki hírlapok sanyarúnak fes

tik. A’ mexicoi kormány 2  millió dollárnyi kölcsön iránt al
kudozott az egyházi renddel, hogy a’ háborút lex a s  ellen 
folytathassa. Santa-Ana general, a’ k ö z p o n t o s í t á s i  
r e n d s z e r ’ (Centralisationssystem) hajdani pártolója, né- 
melly hírek szerint most ellene mondott ’s az előbbi alkot
mány’ részére nyilatkozott! — Azon mexicoi ellenmondás, 
melly Texas’ függetlenségének az egyesült statusok’ részé
ről fenyegető elismerését tárgyazza , f. é. marczius’ hónap

ban bocsátatott k i ,  most pedig az éjszakamerikaí hírlapokban
egész kiterjedésében megjelent. Ez oklevélben a’ mexicoi 
küliigy-minister, J o se  OrtiZ, az éjszakamerikai elölülőnek az 
elismerésre tett első lépését erős szavakban kárhoztatja, 's 
végül azt mondja, ,,hogy ő , ennek írója, Mexico köztársa
ság’ ideigleni elnökétől világos parancsot vön, hogy a’ ma
gát köztársaságnak nevező Texas’ függetlensége’ elismeré
sének minden müveit nemzetek előtt ünnepélyesen ellen
mondjon , azon nyilatkozással, hogy illy elismerés a’ me
xicoi statusnak Texas iránti jogát sem most sem jövendőben 
meg nem kisebbítheti, gyengítheti vagy semmisítheti, vala
mint Mexicónak azon kétségtelen joga , hogy minden, hatal
mában levő eszközöket azon tartomány’ visszafoglalására for
díthasson , azáltal legkevésbé sem sértethetik.“

PEHZ-FOLYAM.
Bécs , jutius' 29.

A’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 petes p.p.
» >> » » 4 >> »
>> » » 3 ,, „

Kölcsönvett 1820- évről, 100 frnt............................... ,,
,, 1821. ,, 100 „ ................................
„ 1834. „ 500 „ ............................„

B é c s i  s t a t u s b a n k - k ö t e le z v é n y  2 ' / 2 p c e n t é r t ................... , ,
Bankactiák darabonként......................................................

. 105 y, s 

• 77'/»

. 579y.
• 6 6 y 3I 
. 1368

Dnnavizalla§ Pozsonyban
julius’ 31.................................................................................... 6 láb 9 uj.

I s m e r t e t ő
gazdasági, kereskedési 's művészeti lapjainkra még 
folyvást előfizethetni, sőt az előfizetni szándékozó t. 
ez. urakat folyóírásunknak teljes száma iránt még ezu
tán is folyvást biztosítjuk. Pesten, julius’ 25kén 1837- 

Ismertető' szerkesztősége. (1)

A’ p e s t i
Orthopaedi privát G yógyintézet
a’ közönséget értesíti, hogy e’ f. év’ Sz.-Mihály’ havá
ban, egy új osztály nyittatik meg, mellyben 10 mirigy- 
kóros (scrophulás) elgörbült ’slb. 95 — 125 ír. évne- 
gyedi díj mellett vétetik fel. — A’ tapasztalás a’ remé
nyen túl is bizonyítja, hogy némelly nagy elgörbiilé- 
sekben idősb individuumoknál is (különösen a’ gyen
gébb termetű nőnemből) ha megkivántató ideig marad
nak az intézetben, tetemesen segíthetni.

Ezen legolcsóbb osztály (a’ gyöngéd gondoskodásu 
szülék’ teljes megnyugtatására) barátságos fölvételben 
a’ tanítás’ lényeges tárgyaiban, ugyanazon külső erő
szak ’s fájdalom nélküli, a’ gyengéd ’s lágy test’ ki
fejtését eszközlő gyógymódban, ’s ugyanazon örömök
ben részesül, ’s oily hamar ’s alaposan gyógyítatik, 
valamint azon osztály, melly évnegyedre 150 — 180 
p. fr. fizet. Melly az intézet’ tulajdon gyóg'y,elveitől meg
kívánt szelíd orvosi ’s emberbaráti bánásmód immár sok
jeles ember előtt az ország’ minden részében annyira 
ismeretes, hogy az intézetet táplálja a’ remény, mi
szerint majd nem sokára mindazok, kik benne segítsé
get keresnek , némi felette Iioszas , gyógymódról! tu
dakozások helyett, teljes bizodalommal fognak hozzá 
folyamodni; — nem tartván attól, hogy egy orvosi intézet 
gyenge betegeket, vagy kéz’ és láb’ csontjaiban szen
vedő gyermekeket orthopaedi testgyakorlatokkal fog or
vosiam !

A’ fen említett olcsóbb osztály, csak korlátozottabb 
lakhelyére, ’s franczia nyelvi oktatásra nézve fog ama
zoktól különbözni.

Minthogy az intézetbe nem csak félre-nőttek, hanem 
ép csontú mirigyesek is vétetnek fel: egyes individuu
mok’ (talán eddig titkolt) növés-hibái az intézetbe való 
béadás által annál kevésbé fedeztetnek föl.

Az intézet’ szabott díjai, a’ ruha’ és mulatságok’ 
költségén kívül minden kiadásokat magokban foglalnak.

Ide járókra (betegekre, kik az intézetet csak láto
gatják, ’s benne nem laknak) következendő rendsza
bály tartozik: évnegyedenként fizetnek

lör, kik egész napot töltenek az intézetben, 75 fr. p. p. 
2or, kik kétszer látogatják naponként az orthopaedi 

gyakorlásokat, 55 fr. p. p.
3or,kik naponként ezt csak egyszer teszik, 40 fr. p.p.
Ezek a’ megkivántató ’s gyakran nélkülözlietlen kö- 

tőlékeket (Bandage) az intézetből kaphatják.

A’ MAGYAR-OVARI főherczegi urada
lom’ igazgatósága’ hivatala által ezennel 
koz hírré tétetik , hogy e’ folyó évi Sz. 

Mihály’ hava’ 7dik napján reggeli 9 órakor Mosony 
mezővárosában az uradalmi majorban a r v c r O S  
fog tartatni, mellyre:

Öregebb a n y a .................................. 600
tenyésztésre alkalmas fiatalabb anya 1000 

két esztendős „ 200
tókló „ 200
jerke (nőstény) bárány 200 gt)0()

két és három esztendős hágó kos . . . 500
azon időbéli ü rü ......................................... 2300

ö ssze se n .................  5000 darab
| l t ] lO l i .  azon árverés’ utján történendő eladásra ki 
fognak állítatni azon észrevétellel, hogy az érintett ko
sok az árverésen kívül is szabad kézből, szabadon hagy
ván a’ vevőknek a’ választást, naponként eladatnak. 
Költ Magyar-Ovárott, Sz. Jakab’ havának 18dik nap
ján 1837dik esztendőben. (3)

H ir c l e íÓ S .  A ’ nagyméltóságú magyar kir. udvari 
Kamara’ rendeléséből, a’ megürült °E s z t e r g o m i 
É r s e k s é g ’ részéről közhírré tétetik, hogy többféle 
uradalmi JAVAK, j ö v ő  é v i  J a n u á r i u s ’ e l s ő j é 
t ő l  f o g v a ,  alulirt helyeken és napokon tartandó 
á r v e r é s ’ útján, 3 egymás után következő esztendőkre 
h a s z o n b é r b e  adatnak ki, ’s ugyan:

I. A/j Esztergomi uradalomban,
September’ 21dik napján, Esztergomban az érseki 

residentiában.
a) Esztergomi uraság-malma fürdővel.

„ nagy uraság-kertje a’ szigetben.

b) Szent György Mezőben a’ Dunában és Garamban
lévő halászat.

„ kő bánya Zamárd-hegyen.
c) Párkányi nagy vendégfogadó, egész esztendei bor-,

ser- és pálinkaméréssel, hozzá tarto
zandó S pozsonyi mérő alá való földek
kel ’s egy házi-kerttel.

„ úrbéri korcsma.
„ kovács-műhely után való 2(4 holdbul álló

földek.
„ - épülct-fa-kereskedés házzal együtt.

d) Nyerges Uj falusi uraság-boltja.
,, 6 holdbul álló kovács-földek.

e) Siíttőn a’ 3dik szám alatt lévő márványkő-bánya.
f) Kövesdi mészárszék, lakással, 3 hold szántóföldek

kel ,  2 hold réttel ’s egy házi-kerttel.
,, pálinkamérés, 1 hold szántófölddel, egy ken

deressel ’s egy házi-kerttel.
„ kovácsműhely után, 6(4 pozsonyi mérő alá 

való szántóföldek, egy kenderessel.
g) Bajtáin és a' csárdában lévő fél esztendei bor - ’s

egész esztendei pálinkamérés.
h) Lelédi kovács-műhely után 2 pozsonyi alá való föl

dek egy kaszás réttel.
i) Szálkai mészárszék, hozzá tartozandó 10(4 hold

szántóföldekkel, 2 hold réttel, nem külön
ben káposztással, kenderessel, krumplissal 
és házi-kerttel.

„ 6 % holdbul álló kovács-műhely után való
szántóföldek, 2 hold réttel, káposztással, 
kenderessel ’s krumplissal együtt.

k) Börzsönyben a’ páünkamérés.
„ kovács-műhely után A7aló 4(4 holdbul

álló szántóföldek, egy réttel ’s egy 
kenderessel.

,, a’ mészárszék, lakással, hozzá tartozan
dó 5(4 szántóföldekkel, 2(4 Gold, rét- 
’s egy kenderessel.

l) Kemenczei kovács-műhely után való 4 (4 holdbul
álló földek.

,A uraság-kertje.
m) Berneczei mészárszék, 3 hold szántóföldekkel 2(4

holdbul álló kovács-műhely után való 
földek.

n) Németh Szmgyénben a’ kovács-műhely után való 21
holdbul álló szántóföldek ’s 2 hold rét.

o) Magyar Szölgyéni mészárszék, lakással, hozzá tar
tozandó,’s ugyan: Némcth-SzÖlgyénben 
20(4 hold szántóföldekkel, 1 hold réttel, 
kenderessel és káposztással; Magyar- 
Szölgyénben peilip 27 hold szántóföldek
kel 2 hold réttel, (4 hold kukoriczással, 
egy kenderessel és káposztással.

„ kovács-műhely után való 20 holdbul álló
szántóföldek, 2 kaszás réttel, egy ku
koriczással, kenderessel és káposztással.

p) Muzslán, 59 pozsonyi mérő alá való kovács-földek,
3 kaszas réttel, két kenderes- ’s annyi 
kukoriczással.

q) Butsi malom után való 5(4 hold szántóföldek, egy
hold réttel, egy kenderessel’s káposztással.

r) Mocson a’ mészárszék, lakással, hozzá tartozandó
11(4 hold szántóföldekkel, 1 hold réttel, 
kukoriczással és házi-kerttel.r

II. E. Újvári uradalomban,
September’ 18kán É. Újvárban (Nyitra vármegyében).

a) E.Ujvárban a’ piaczon lévő nagy vendégfogadó , (4
esztendei bor - ’s egész esztendei pálin
kaméréssel, nemkülönben 15 hold szán
tóföldekkel ’s 4 kaszás réttel.

„ a’ négy kerekű Nyárhidi malom, lakással.
,, a’ halászat, mind az é. újvári,mind az ó-

gútai vizekben.
b) Udvardi mészárszék, lakással, 35 hold szántóföl

dekkel ’s 20 hold réttel.
,, uraság-boltja, házzal együtt.
,, halászat.
,, 25 holdbul álló Püspökrét nevezetű réttel.

c) Kürthi mészárszék lakással, 28 hold szántóföldek
kel ’s 2(4 hold réttel.

„ kovács-műhely után való 21 hold szantó-
,, földek ’s egy rét, hozzá esztendőnként já

randó 60 kéve náddal.
d) Naszvadi mészárszék, lakással, 20 hold szántóföl

dekkel, 15 kaszás réttel, 30 kéve vessző
vel és 3 szekér fűzfával.

„ kovács-műhely után való 19 hold szántó
földek ’s 10 hold rétek, 20 kéve náddal 
’s 3 szekér rőzsével.

e) Tardoskedden a’ nagy vendégfogadó, egész eszten
dei bor-, ser- és pálinka méréssel, hoz
zá tartozandó 58 holdbul álló szántó
földekkel, 3 kaszás réttel, annyi ku

koriczással, 2 hold harasztcrdövel ’s 
60 kéve náddal.

Tardoskedden a’ pálinkafőzés- ’s mérés, házzal együtt. 
„ a’ mészárszék, lakással, hozzá tarto-
„ zandó 20‘/ s hold szántóföldekkel, 6 hold

réttel és esztendőnként osztani szokott 
15 kéve náddal.

„ a’ korcsmához tartozó 2*4 hold szántó
földek és 1 hold rét.

„ Csergáton lévő halászat.
f) Szémoi korcsma, (4 esztendei bor-’s egész eszten

dőbéli pálinka- és serméréssel.
,, mészárszék, lakással, 2 hold réttel és egy házi

kerttel.
„ kovácsműhely után való 2 holdbul álló szán

tóföldek ’s 4 hold rét.
„ halászat.

g) Hetényi kovácsműhely után 18 pozsonyi mérő alá
való szántóföldek, egy réttel.

h) Bajcson a’ halászat az odavaló vizekben.

111. Gutái uradalomban,
September’ 19kén Mocsán (Komárom vármegyében).

a) Gutái vendégfogadó, egész esztendei szabad bor-,
ser- és pálinkaméréssel, hozzá tartozandó 6(4 
hold szántóföldekkel, 7(4 hold rétekkel és 
esztendőnként a’ közönséges füzesekből, po
rontyokból, rétekből és nádasokból való osz
tályból, fél házhely után való részei.

„ mészárszék, lakással, a/4 házhely után való 
szántóföldekkel, 25 kaszás réttel ’s egy ku
koriczással.

b) Mocsai vendégfogadó, egész esztendőbeli bor-, ser-
és pálinkaméréssel, 25’/8 hold szántóföldekkel 
és 6 hold rétekkel.

„ uraság-boltja, lakással.
c) Tardosi korcsma, (4 esztendei b o r - ’s egész esz

tendőbéli pálinka - és serméréssel, (4 hold 
szántóföldekkel és 1(4 hold réttel.

„ harmadik szám alatt lévő marványkő-bánya.
d) Bálvány -Szakállason 2(4 holdbul álló földek.
e) Csémi korcsma, egész esztendei bor-, ser-és pálin

kaméréssel, és 2 pozsonyi mérő alávaló föl- 
decské%‘el.

1Y. Drégeli uradalomban,
September’ ü k én  Déjtáron (Nógrád vármegyében).

a) Vadkerti vendégfogadó, szabad bor-, ser- és pálin
kaméréssel, hozzá tartozandó 18(4 hold 
szántóföldekkel, 2 kaszás réttel, káposz
tással, kenderessel, krumplissal, és ku
koriczással, nem különben házi-kerttel, és 
az úgynevezett Törrökay fürdővel.

b) Pataki vendégfogadó, szabad borméréssel, 9 hold
szántóföldekkel, 1 kaszás réttel, házi-kert
tel, kenderessel, káposztással és krumplissal. 

„ mészárszék, lakással, hozzá tartozandó 16
hold szántóföldekkel és % kaszás réttel.

,, halászat Ipoly folyó’ vizében.
c) Dejtári mészárszék lakással 10(4 hold szántóföldek

kel és 1 kaszás réttel.
„ halászat az Ipolyban.

d) Hugyaay halászat az Ipolyban.
e) Drégelen és Palánkon a’ pálinkamérés.
f) Paláinki vendégfogadó, egész esztendei bor- és ser

méréssel, hozzá tartozandó 12(4 hold szán
tóföldekkel 4 kaszás réttel, egy dohányos
sa l, kenderessel, káposztással ’s két házi
kerttel.

„ uraság-boltja, lakással.
„ mészárszék, hozzá való lakással, 4 hold

szántóföldekkel és egy kaszás réttel.
g) Hidvéghi vendégfogadó , szabad bor- és pálinkamé

réssel, 9(4 hold szántóföldekkel és 4 ka
szás réttel.

„ mészárszék, lakással, 2(4 hold szántóföld
del és 5 kaszás réttel.

„ halászat az Ipoly’ vizében.
h) Honthy vendégfogadó, szabad bor- és pálinkamérés

sel, 9 hold szántóföldekkel, 2 kaszás réttel, 
egy dohányos-, egy káposztás- és két kerttel. 

„ halászat az Ipolyban.

Y. A’ Nagy-Sallai uradalomban,
September’ 12kén Nagy-Sallóban (Bars vármegyében), 
a) Nagy-Sallai belső vendégfogadó, konyhával, istál

lókkal, egész esztendei ser - és pálinka- 
méréssel, nem különben 23(4 hold szán
tóföldekkel és 1 szekér szénára való rét
tel; tartozik mindazonáltal az uraság’ bo
rát mérni.

„ az odavaló mészárszék, hozzá tartozandó 
'/« házhely után való földekkel.

b) Cseber mészárszék és korcsma, egész esztendei ser-
és pálinka-, borméréssel pedig Sz. György- 
naptól Sz. Mihályig tartóval, 6 hold szántó
földekkel, ’s fél szekér szénát teremhető réttel.

c) F'arnadi vendégfogadó, egész esztendei bor-, se r -Ts
pálinkaméréssel, a’ hozzá tartozandó 23(4  
holdbul álló földekkel és 2 kaszás réttel.

„ mészárszék, lakással, és (4 házhely után 
való földekkel.

d) Nagy-Ulvedi úrbéri korcsma, fél esztendei bor- és
egész esztendei ser - ’s pálinkamérés- 
se l, 16(4 szántóföldekkel és (4 hold 
réttel együtt.

„ mészárszék, lakással és (4 házhely
után való földekkel.

e) Barthi korcsma, fél esztendei bor- és egész eszten
dei ser- ’s pálinkaméréssel, hozzá tartozandó 
25(4 hold szántóföldekkel ’s 3 hold réttel.

,, mészárszék, lakással és (4 házhely után va
ló földekkel.

f) K étyi úrbéri korcsma, fél esztendei bor - és egész
esztendei ser-’s pálinkaméréssel, odakapcsolt 
28 hold szántóföldekkel és 1 hold réttel.

„ mészárszék, lakással és (4 házhely után va
ló földekkel.

,, négykerekű uraság-malma, lakással, szabad 
egész esztendei bor-, ser- és pálinkaméréssel, 
’s ennek főzésével, nem különben 8(4 hold 
szántóföldekkel 1 kaszáló réttel és liázi-kert- 
tekkel.

g) Szent-Györgyi mészárszék, hozzá tartozarvdó 2(4
hold szántóföldekkel, egy kukoriczással’s egy 
káposztással.

h) Füzes-Gyarmathi mészárszék, 3(4 hold szántóföl
dekkel és egy káposztással.

Yí. A5 Verebélyi uradalomban,
September’ 13kán Nagy-Czétényben (Nyitra vgyében).
a) Czétényi mészárszék és korcsma, fél esztendei ura-

ság-bor- és egész esztendei tulajdon pálin
kaméréssel, 4(4 holdbul álló földekkel és 
1 kaszás réttel.

„ kovács-földek , 2 hold szántóföldbül és (4 
hold rétből állók.

b) Nagy-Kéri kovács-műhely után 10 holdbul álló föl
dek és 2 kaszás rét.

c) Ver eb élyen a’ mészárszék, 9(4 hold földekkel és 1
kaszás réttel.

d) Ahán a’ mészárszék, 2 szántófölddel és 1 kaszás réttel.
e) A' Tildi korcsma ’s mészárszék, hozzá kapcsolt 2(4

hold földekkel ’s egy kaszás réttel.
f) Lédetzen  a’ mészárszék és korcsma, fél esztendei

bor- és egész esztendei pálinkaméréssel ’s 7 hold- 
bill álló földekkel.

ugyan Lédetzi határban lévő vadászat.

Y1I. A’ Nagy-Szombatin uradalomban,
September’ 14kén lírbéghen (Nyitra vármegyében).

a) Az Egerszeghi vendégfogadó, mészárszékkel együtt.
b) az oda való vadászat.

ugyan September’ 15kén Vághán (Pozsony vgyében)
a) a' Váighai vendégfogadó, hozzá kapcsolt mészár

székkel.
b) a’ halászat mind Vághai, mind Vágh-Szerdahelyi

vizekben.

V ili. A ’ Pozsonyi uradalomban,
September’ 26kán Püspökiben, az érseki residentiában.
a) Felső - kopaszlási sziget.
b) Püspöki, Szunyogdi és Csöllei határban lévő ha

lászat.
Bérleni szándékozók tehát jó magok-viscletéről, va

lamint elégséges saját vagyonaikrul szóló hiteles bi
zonyítványokkal és szükséges bánatpénzzel ellátva, a’ 
fent irt napokon és helyeken reggeli 9 órára megjelen
ni ezennel hivatalosok. A ’ szerződési feltételek ugyan 
árverés’ alkalmával is különösen fognak hirdetettni, 
mindazáltal, a’ helybeli tisztségeknél mindenütt, Esz
tergomban pedig az érseki számvevői hivatalnál előre 
is megtudhatók. Esztergom, julius’ lén  1S37. (1)

Pesttől hat órányira fekvő T á p i o  B i c s k e  helysé
gében özvegy Bi t s  k e y  Sebestyén kapitányné asz- 
szonyságnak rész-jószága 6 esztendőre újra haszon
bérbe fog adatni, a’ jövő 1838ik évi szent Györo-y- 
naptól kezdődvén az új árenda; melly végre a’ jövő
augustus’ 28dik napja árverésül Pesten kitűzetik, __
a’ többit D á n i e l  Miklós meghatalmazott urnái Pesten, 
Váczi-utczában a’ „vörös ráknál“ meg lehet tudni; a’ 
Hezitálni szándékozók ne tcrheltcssenek 100 ezüst forint 
bánatpénzzel megjelenni. (2)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridrih.



POZSOHÍY, p é n te k e n f O . s z á m . AUGrlJSTUS9 4 kén 1 8 3 4 .

Tartalma:
a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

lég’ ’s viz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

R a l á s f a l v l  O r o s z  J ó z s e f .

F eltételek:
Megjelen c’ hírlap minden kedden ’s pénteken; 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Filskáti Länderer Lajos' köny vmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czíin alatt küldetendők ; „A* Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonybun.a -— A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

M agyar- és Erdélyország'.
Ő Felsége f. é. julius’ 24ón költ legfensőbb ha

tározatánál fogva Z ié h y  József és P á lffy  Kon
stant grófokat, kebelbeli fogalmazó-gyakornokokat, 
a’ főméit, m. k. udvari Cancellariánál tiszteletbeli 
fogalmazókká méltóztatott kinevezni.

A’ nagyméltóságú m. k. helyt. Tanács f. é. július1 25diki 
ülésében Futásfalvai L u k á t s  Istvánnak titoknokká lett ki
nevezése’ következtében, K a j d a c s y  Ferenez fizetéses fogal
mazó-gyakornokot valóságos fogalmazóvá nevezte, ’s ennek 
előléptetése által a’ megürült fizetéses fogalmazó-gyakornoki 
helyet S t r a d a  Rudolfnak, mint a’ jegyzőkönyvi hivatal’ 
gyakornokának adá,  eddigi hasznos szolgálatokat ’s ügyes
ségüket méltó tekintetbe vérén.

ó  cs. k. apostoli Felsége f. e. julius’ 26ról költ 
legfensőbb határozata által a’ főméltóságú erdélyi 
udvari Cancellariánál megürült udvari valóságos ti- 
toknokságra M ay Fridriket, ugyanazon főtörvény- 
szék’ számfeletti udvari titoknokát, méltóztatott ke- 
gyelmesen kinevezni.

A’ főinéit, erdélyi k. u. Cancellariánál, R á  ez Péter Írnok
nak Szamos-Ujvár’ feliigyelnökévé , és L a n g e  Péter Írnok
nak Rrassó városa’ tanácsnokává lett kineveztetése által meg
ürült irnoki helyre, Zilahi L a s  k a i  Károly és N. Ernyei 
K e l e m e n  Lajos járulnokok tétettek, — — f. é. julius’ 
26án pedig R e r g a y  Lajos fogalmazó- és B a j t s y  Lajos ir
noki gyakornokok járulnokokká neveztettek.

ü  cs. k. apostoli Felsége f. e. június’ 7ről költ legfensőbb 
határozata által L j u d e v i t  Ga j  doktornak az „11 i r s k e 
Na r o d n . e  Nö v i  n e, k. priv. politikai, és D a n i k a  1 1 i r s k a, 
tudományos hírlapok' tulajdonosának és szerkesztőjének Zá
grábban , tulajdon könyvnyomtatási intézet’ felállítását ke
gyelmesen megengedni ’s arra legfelsőbb kiváltságot adni 
méltóztatott.

G r o z d i c h  Imre, a’ n. m. Helytartóság’ számvevő-hiva
talánál volt ingrossista f. é. julius’ 22én meghalálozott.

A u s z t r i a .

O r v o s i  t u d ó s í t á s .
Ő Felségének a’ Császárnénak vörösbeli be

tegsége gyengén ’s rendesen foly; már ma annak a’ 
láz’ (hideglelés) óhajtott erisise mellett szembetűnő 
fogyását lehetett észrevenni. — 0  Felsége’ mint- 
léte ezen nyugtató körülménynek megfelelő. Ischl, 
julius’ 29. regg. 8 órakor. R ai mann.

Ő Felsége’ a’ Császárné’ vö r ö sbeli betegségének 
már tegnap sejdített kisebbedébe folyvasti crisis 
alatt gyorsan halad előre.

Ő Felsége’ egészségi mibenléte igen nyugtató.
1 s ch 1, julius’ 30án. R a i 111 a 11 "•

Ő Felségének a’ Császárnénak betegsége a’ mai 
crisis alatt sebesen halad előre és liason-mértékben 
kisebbedik. E ’ szerint Ő Felsége’ egészségi ál
lap ölj a igen megnyugtató. I s c h l ,  julius’ 31én.

ílaim ann.
Becs, augusztns’ 2.

Mondatik, hogy Ce cc o p i  e r i  altábornagy ő Felsége által 
a’ S ö 1 d e n li o f o n’ nevét viselő gyalog ezred’ tulajdonosává 
tétetett. — Mailand’ kormányzója, IT a r t i g  gróf, jószá- 
giról ide érkezvén, I s c h l e n  keresztül ismét Mailandba 
utazand. — B a d e n  városa’ követsége „ a’ világ’ első tánezos- 
néját“ mint E l  s z í  e r  F a n n i  hivatik, ottani tánczolásra 
meghivá, ki is magát a’ szegények’ számára ott tánczolan- 
dónak eltökélé. A’ főváros’ minden előkelői oda sietének, 
hogy a’ csodálkozás’ legfőbb áldozatjával adakozzanak neki. 
— Nem W a s  a herczeg, hanem anyósa’s leánya ő herczegsé- 
gök utaztak L u c c á b a .  — Ő cs. k. Felsége L a j o s  Főher- 
czeg julius’ 3Ién reggel hasonlókép Ischlnek vette ú tjá t ,  úgy, 
hogy az Anya-Császárnét és M a r i a  A n n a  Főherczcgnét 
kivévén, a’ cs. család’ tagjai közül egy sincs jelen. L a j o s  
Főherczcgnek Ischlbe utazta előtti nap 0  cs. k. Fensége Ká
r o l y  Főherczeg családjával együtt az A n y a  - Császárné 
ő Fnél Schönbrunnban ebédelt. — A’ Felséges uralkodó Csá
szárné’ főudvarmestere, D i t r i c h  s t e i n  gróf, két hónapi 
szabadságot nyervén, jószágaira menend. — Az ismeretes 
W a l s h  gróf, kinek irományai Strassburgban elvétettek, 
Strassburgon és Kirchbergen keresztül ide érkezett. — Teg- 
nap az egy hónap alatt legszebben kiüjított udvari főjáték- 
szin nyittaték meg; gyönyörteli éldeletet nyujta a’ szemnek. 
OF. az Anya-Császárné a’színházat díszes jelenlétével meg
tisztelő. Az egyszerűséget és czélfrányos változtatásokat va
lóban csudálhatni. — Ischlből érkezett tudósítás szerint az 
udvarnak ott mulatása O F. a’ Császárné’ betegsége miatt 
meghoszítatik annyira, hogy ez csak a’ jövő hónap’ közepén 
jövend vissza. A’ Siciliából érkezett tudósítások itt nagy 
benyomást okoznak.

Töplitz, julius* 24.
Ö magassága M e t e r n i c h  herczeg nehány nap előtt 

érkezett ide ’s ma ismét K ö n i g s w a r t b a  utazott. O her- 
czegségével egyszerre valának itt: báró W e r t h e r ,  a’ po
rosz kir. küliigyek’ ministere; T a t i t s c h e f f ,  orosz cs. 
követ az ausztriai udvarnál; lord R u s s e l  Vilmos, nagy- 
britanniai követ a’ berlini udvarnál; gróf L u x b u r g  bajor 
követ a’ drezdai ’s berlini udvarnál; B u s  s í é r e  franczia 
követ a’ szász udvarnál.

A agybritaim ia Irland.
A’ királyné R o x b u r g h  herczeget és C o k e  urat pairek" 

ké nevezte. Ezeken kívül, mint a’ M o r n i n g - C h r o n i c l e  
akarja tudni, az új parlament’ egybegyülése előtt több új 
pair nem fog kineveztetni. Ezen két kinevezést, valamint 
W e m y s z  ezredes’ ( E r s k i n e  W e m y s z  reformer kapitány’ 
testvére) és G r e y ’ (a’ gróf’ fia) lovászmesterekké nevezte- 
tését úgy tekinti mint annak bizonyságát, hogy az udvarnál 
mindeddig a’ szabadelmü aristocratia bir legnagyobb befolyás
sal ’s hogy e’ részről a’ reform’ ügyét a’ legkisebb veszély 
sem fenyegeti. ,,E’ szerint —-  úgymond a’ nevezett hírlap —- 
hogy azon hivatalokból ’s méltóságokból, mellyekct az udvar 
osztogat, valaki kirekesztessék, nem szolgáland többé okúi 
az ,  hogy nem r e f o r m e r . “  A’ M o r n i n g - P o s t  következő- 
kép nyilatkozik a’ királyné’ udvartartásáról: „Őfelsége’ trón
foglalása óta egy nyilvános esemény sem szerzett nekünk olly 
köz elégtételt, mint az udvarnépi kinevezések. Ezek épen azon 
viszonyokhoz alkalmaztatvák, mellyekben ő felsége létezik. 
Közölök egyetlenegy ellen sem tehetünk legkisebb kifogást 
is személyes tekintetben. Bennük, mindnyájokat összevéve, 
erős bizonyságát találjuk annak, hogy a’ királyné ezen kine
vezéseket egyszerűen és csupán csak ministeriuma’ cselekede
tének tekintette.“*

Úgy Hiszik, hogy a’ ministerek az új parlament’ kezdetét 
szeretnék elhalasztani februáriusig, ha a’ foglalatosságok nem 
volnának olly sürgetések; annyit azonban bizonyosnak tarta
nak,  hogy a’ parlament nem septemberben, hanem csak no
vemberben fog megnyittatni.

A’ C o u r i e r  azon tudósítást közli, de csak mint hirt, hogy 
Anglia és Spanyolország között a’ kereskedési szerződés már 
megköttetett, mellyben az angol pamut-áruezikkelyekre ve
tett bevitelvám Spanyolország’ részéről tetemesen le vagyon 
szállítva.

A’ királyné már több űj paireket nevezett ki. Ezen alka
lommal a’ whig hírlapok az angol pairség’ történetéből szá
mos példákat hoznak fel, hogy Angliának legelőkelőbb her- 
czegi, grófi ’s nemes házai a’ kalmári rendből vették eredő
töket. — Minden angol lapok telvék választói elbeszélések
kel ’s felhívásokkal, melly utóbbiak nem ritkán a’ legátal- 
kodottabb pártdüh’ bélyegét viselik.

A’ C o u r i e r  most a’ torykat váltogatva c u m b e r l a n  d i á k ’ 
’s li an n o v e r a i aknak nevezi. E v a n s  a’ T i m e s  által csak 
„kilenczfarkú macskának“ hivatik. — A’ ministerek leginkább 
Irlandban tartanak számot pártfogók’ szaporodására, kikrá- 
jok nézve sokat érnek, mivel — mint tudva van — az előbbi 
parlamentben csak az irlandi katholikus párt’ segedelmével 
volt részükön az alsóház’ többsége. De hogy rendszabályaik
kal a’ felsőházban boldoguljanak, az alsóháznak sokkal nagyobb 
többségével kellene azokat a’ felsöházba vinniek, mintsem az 
utolsó ülésben tehetők.

M u r r a y  ur, westrninsteri tory kijelelt, E v a n s  tábornagy

L e v e l e z é s ,
Pest, julius’ 25.

F  ű r ö d r ő l  meglátogatám T i h a n y t ;  szemlélvén itt a’ko
lostort, kísérteibe jövők hinni, hogy szakasztott ez az, mel- 
lyet I. A n d r á s  1055 építtetett, sőt talán maga épített. Sze
rettem volna az építtető vagy építő király’ sírját valahol meg
pillantani, de tudakozásomra elbáinult az egyházfi; soha 
sem hallotta, úgymond, hogy itt király feküdnék, — de mit is 
csinálna itt egy halt király? tán nem feküdhetik másutt? — 
Persze, hogy mit is csinálna?! ismétlőin utána  ̂ kérdésem’ 
ostobaságát a’ históriára kenvén; az hitető el velem, hogy itt 
fekszik András király. Másik tárgya kémlelődéscmnek a’ 
viszhang volt volna, melly magát olly nagyhírűvé lármázta, 
és csupa kiabálással országszerte nevet szerzett, mint, ki 
nem tudja, hány írónk? de alig mertem kérdezni hollétét, 
félvén, hogy úgy járok vele mint András király’ sírjával, 
vagy talán még ugyabbul is; — de nem, a’ viszhang nem 
mese, ez mar valóban létezett. Egy egész sereg heverő gyer
mek kalauzolt el a pontra, hová az felesel, ’s ott egy piros 
pozsgás fiú elkezdő a’ kiabálást; de a’ viszhang nem felelt, 
ü t i  társamnál postasip volt, ’s elkezdett rajta egy verbun- 
gost fújni; — de a’ viszhang csak nem felelt. Sajnáltam, 
lelkemből sajnáltam, hogy nem felelt a’ magyarnak ’s halga- 
to t t ;  de a’ sok paraszt fiú azzal vigasztalt, ellenszél fuj, ’s 
az kapja el a’ szép választ. Örömestebb szeretőm ezt hinni, 
mintsem hogy a’ magyarra hallgatva adott felelet valamit töb
bet jelentsen , ’s már vigasztalódni kezdék, de a’ kolostortól 
lélektelen íutott elő egy ingesgatyás siheder egész pongyola
ságában , hallván erőködésíinket. „Mindjárt felel nekem, úgy
mond, mértén tudok vele beszélni, ’s elorditá magát: „Tytire 
tu patulae recubans sub tegmine lag i ,—“ ’s im a’ viszhang 
utana kialtja az egész diák hexametert. „Ali, most nem fújt 
a’ szél,“ mondá megszégyenülve paraszt ficzkónk, ki előbb 
kiabált. „Nem az , nem! viszonzá az ujoncz büszkén, csak

tenékednem felel az, mert magyarul kiáltasz neki.“ — Elkép
zelheti Ön , mint csudálkoztam én. Kérdőm a’ pór fiút, Hol 
tanult diákul? ü  nem tanult,  válaszolá, csak rá ragadt e’ 
nehány szó, és még más egynéhány, úgymint: „Innumerabi- 
libus sollicitudinibus.—“ Hát a’ viszhang hol tanult diákul ? 
kérdőm ismét tőle. Erre megjegyzést tön, hogy az nem visz
hang, henem e c h o ;  a’ mi pedig diákságát illeti, az igen 
természetes, mert itt  tudósok laknak. Most még jobban csu
dálkoztam. — Úti társam a’IIertelendy-mars helyett elkezdő 
fújni postasipján az ismeretes lándlert: „Mein lieber Augus
tin, ’s Geld ist hin, Alles ist hin,“ ’s im’ a’ viszhang, vagy 
is echo , még szebben elsipolá mint az original. „Mondtam 
ugye! felkiálta diadallal az ujoncz kalauz, hogy csak ma
gyarul nem tud, de másként mindenképen.“ Az első megszé
gyenülve hallgatott; hogy is ne illy czáfolatra! —- én pedig 
a’ csodálkozás’ superlativumába merültem, mert egy bizonyos 
kor’ szellemét, vagy akarám mondani, nemtőjét ismertem meg 
ez echóban. Soha sem hittem volna , hogy olly szépen ért- 
hetőleg sípolja el azt a’ „Geld ist Ilin, Alles ist h in - t ,“  miu
tán a’ magyar nótát elhallgatá. Már ennek akár a’ szél volt 
oka, akár a’ történet, akár más valami, nekem az mindegy, 
mert tudtam, hogy okának csak kellett lennie , ’s hogy maga 
a’ szél volt, könnnyen el is hiszem, mert mi nagyon ki vagy
unk tétetve a’ változó szeleknek. Szerettem volna még egyet 
mást kiabáltatni ezen értelmes echóval, de nem mertem, félvén 
attól, hogyollyas mit kiáltand vissza, mit senki sem örömest 
hall. Nehány remetelakot mutattak még a’ paraszt fiuk, mellyek 
a’ monda szei’int a’ kuruez világból valók. Kérdőm, micsoda 
szó az a’ kuruez? „Tulajdonképen kukuruez“ feleié a’ tu- 
dákos fin, „másutt tengerinek hívják, mert itt a’ Balaton ten
ger.“ E ’ józan fölfedezésen szörnyükép megörültem, mert 
mindjárt egy folyóiratba szántam. — Körülnéztem a’ látha
tá r t ,  mellyen olly szép a’ természet, ’s visszaeveztem F ü
redre.

Kigyönyörködvén magamat a’ kies tájékban , mellyhez a’ 
természet mindent, de az ipar mit sem adott, gazdaságos

szemmel tekintém meg a’ szőlőket Fürednek halmos vidékén. 
Itt először az ötlék fel, hogy a’ karók divatlanok. Hamar
jában azt hittem, az aranykor bujt meg itten, ’s ingyen önti 
a’ bő áldást, mert az emberi iparnak nem sok nyomát szem- 
lélhetém. Gyom közt bújik fel a’ szőlő, mellyet nein gyá- 
molít karó , ’s még is gazdagon terein , sőt a’ mi több , jó 
bort terem. Oh édes kedves természet, melly e’ szőlőkben 
csudát téssz, maradj nálunk, szépen kérlek — ekként esdek
lőm előtte — mert ha te nem gondolsz velünk, mi éhen szom- 
jan meghalunk. — Pinczében akartam látni, milly sok bort ad 
ez a’ szőlő, de pinezét nem leltem. No no! meg ne ijed
jen, azt vélvén, itt hát nincsen bor; mert itt igen is sok a’ 
bor, de az gátorban tartatik, melly ha még is hives volna, 
megfejthetővé tenné a’ csudát, melly szerint e’ vidéki bor 
több évig is jó bor marad, de ig y , mint összehányatott ’s 
fagyot hőséget befogad, irgalmatlan a’ csudája. Azonban 
találkoztam én ,  mint szokatlan ritkasággal, nehány karós 
szőlővel is, és magasztalául gazdáját, ki úgy kitűnt a’ többi 
közt gondosb iparkodásával

Még 'egy tapasztalásom volt Fürednek nyájas vidékén. A’ 
szomszéd elszórt falukban egy újítás jö tt  divatba, melly a’ 
polytecluiiában szembetűnő változást tön. Itt a’ házakon 
k é m é n y  van. Azt gondolja, csak tréfálok? Nem, ez szo
rul szóra igaz, kivévén azon házakat, mellyeken még nincsen 
kémény. Hajdanában e’ vidéken Ilire sem volt a’ kéménynek ; 
a’ magyar patriarchális gazda együtt lakott füstével, ’s a’ pa- 
triarcha és füst békességben laktak együtt, és mindketten ké
nyelmesen megfértek a’ házikóban. Okos volt a’ patriarcha, 
e’ közmondás tette azzá: Fogadd b ea ’ tó to t ,  kitúr a’ házad
ból, —- ’s okossága azt hozta magával, hogy ha a’ füst vérsze
met vett, ’s elnyujtódzván a’ szobában, a’ családot ki akará 
túrni,-felnyitá kormos ablakát, és goromba füst uramnak, 
mint csak befogadott tótnak, kitette rajta a’ szűrét. Igaz, 
hogy ollykor füst ur is nem hagyott magán paczkázni, boszút 
állott e’ bánásért, az ablakon kivettetni nem olly könnyen 
hagyván magát, mint hajdan ama’ követek a’ csehországi gyű-



ellen nem csak kongd ’s szónoki eszközökkel, hanem torzké
pekkel (carricatura) is harczol. Egyike ezeknek a’ tábor
nagyot ábrázolja, miképen ez egyik lábával Angol-, másikkal 
Spanyolországban áll. Felíratja: ^ I ru l i  g r  óf.“ (írun azon 
ismeretes hely, hol Evans kudarezot vallott; i r u n  azonban 
azt is teszi: e l s z a l a d o k ,  ’s ebben fekszik a’ gonosz.) E’ 
torzkép az angol légiónak egykori katonáitól árultatik. Mi- 
Vei azonban Evans illy dolgokban kissé csiklandós, ebből 
könnyen párviadal következhetnék.

A’ londoni hírlapok rtiárig rostálás alá veszik a’ királyné’ 
trónbeszédét. Politikai színeik szerint különbözőkép bírál
ják azt. A’ T i m e s  által ártatlan, semmit jelentő (nichtssa
gend) oklevélnek neveztetik. — A’ M o r n i n g  P o s t  azt 
emeli ki leginkább, hogy a’ beszéd fentartó szellemű. — A’ 
S t a n d a r d  beszéli: ,,A’ királyné’ beszéde kétségkívül cso
dálatra méltó oklevél volna, ha az alkotmányi theoriák meg
engednék, hogy azt úgy tekintsük, mint ő felsége’ saját 
munkáját.“  — A' G l o b e  Így ítél: Ö felsége'beszéde a’jelen 
Országlási rendszert jóváhagyá ’s megerősité ’stb.

A’ királyné, ki ügyes lovagló, eltökélő, hogy a’ főváros
ban tanyázó seregek’ szemléjénél, inelly a’ Ilydeparkban 
lesz megiinncplendő, W e l l i n g t o n ’ daczára, ki neki a' 
kocsiban maradást jovaslá, lovon'jelcnend meg. — Lehet, 
hogy az ifjú királyné , ki most önakaratjának jeleit adja, 
némelly hírlapok’ észrevétele után, hogy t. i. nincs elég ön- 
bizodaltna ’s bátorsága a’ parlamentben föllépni ’s ehez szó- 
lan i , épen ezek’ következésében határozá el magát a’ parla
mentet személyesen bérekeszteni. Ez egy 18 évű, egysze
rűen nevelt hölgynek nehéz föladat vala, melly azonban sze
rencsésen fejtetők meg. A’ már is általánosan szeretett ki
rályné’ első föllépte, méltóságos magatartása, lelkes be
széde annyira felbuzdítá maga iránt az angol népet, men
nyire ennek várakozása a’ királyné’ beszédének foglalatja ál
tal örömmel elégíteték ki. — Ki a’ windsori temetési ünne
pélyt, ’s a’ királyné’ menetét a’ parlamentbe szemügyre vevő, 
csak az képzelheti az angol udvar’ és előkelők’ magas fényét 
’s mérhetlen gazdagságát. Ott középkori pazarfény mos
tani csínnal, nagy mennyiségű ékszer értékkel, ’s a’ régi 
származás’ nevetséges kérkedései új egyszerű Ízléssel páro
sultak. A’ statuskocsi, egy középkori mű, a’ mai kocsik
hoz legkevésbé sem hasonlít: hoszű szekrénye , inellynek há
rom mezejét festvények ékesítik, arany talapon ’s arany 
kerekeken nyugszik; a’ szekrény fölött arany mennyezet 
emelkedik, ’s ennek minden oldaloni három ablakai nyitva 
állanak, a’ benniilőket minden részről lá thatni, a’ hátulsót 
kívévén, melly nagy arany czimerekkcl ’s ábrázolatokkal 
ékeskedik. A’ mennyezet’ elején ül a’ kocsis , egy igen vas
tag parókás aggastyán, ki hat lovat hajta üléséből, mig 
az első kettőn egy lovászlegény (jokey) lovaglóit. A’ sta
tuskocsi egy mai o m n i b u s  h o z  hasonló. Gondoljunk egy 
egészen megaranyozott, festett, arany mennyezettel ellá
to t t ,  bársony czafrang- ’s arannyal gazdagon ékesített ko
csit. E ’ nehéz kocsit 8  felséges vörös szerszámú ló huzá, 
melly újdivatű , gyönyörű, arany ékesítvényekkel, czimerek- 
k e l , lánczokkal ellátott szerszámok először valónak hasz
náltatva. V i k t ó r i a  gyémántokban ’s ifjúi elevenségében 
a’ kocsi’ hátulsó részén foglala helyet. Gyönyörű jelenet, 
szelídség ’s ártatlanság látszék a’ nyájas német arczulaton. 
Arra a’ királyné’ némi elfogultságát nem lehete meg nein 
ismerni arezvonásin ’s magatartásán, erre bátorság ’s önbi- 
zodalom uralkodók arczulatán, melly leginkább kitűnők ak
kor, midőn az örömittas nép üdvözléseit viszonozta.

A’ M o r  n i n g - II e r a 1 d nak Dublinből azt írják, hogy az 
o r a n i a i  f é r f i a k ,  július’ 13kén, mint az irlandiaknak az 
Oraniaiak által III. V i l m o s  alatt, a’ boyneí ütközet után 
történt meghódítatása’ évnapján, melly napon különben min
denkor csendháborító jelenetek mutatkoztak, magokat most 
egyszer (hihetőleg az ellenek kibocsátott kemény hirdetmények’

lésen; a’család’ szemének esett és sok szemet ki is körmölt. 
így szaporodott el aztán a’ vak koldusok’ serege ama’ kis Ár
kádiában^ melly a’ színház megett mind e’ mai napig fennáll. 
Miíly szép a’ természet’ rendel ha egyszer a’ fonal lelve, min
den illy szépen kifejlik, ’s lánczszemekként foly egymásból. 
„Nyolcz századoknak vérzivatarja közt“ fennmaradt a’ pa
triarchális élet, ámbár ezerszer vak czivódásban füst és pa- 
triarcha egymást tiporták. De a’ kor’ járvány-szelleme fel
dúlta e’ szép életet^ az együttlakás’ mélyen rögzött, nyolcz 
százados gyökereit megőrlé és alámosá; a’ patriarch a és a’ 
füst ez által meghasonlának, ’s végre megváltak egymástól. 
A’ füst felsőbb polezra hágott, mert azóta kéményen jár, a’ 
jó patriarcha pedig most már pápaszemet visel. Innen aztán 
az iíjitás, melly nem régiben terjedt e l ,  hogy a’ házon ké
mény is tan.

Illy tapasztalások között ki unhatná meg Füredet?! Az 
un ás tőlem távol volt, de minthogy elébbutóbb is csak el 
kellett volna jönnöm, előbb eljöttem mint utóbb, és búcsút 
vevőn Füredtől, ott hagyárn, a’ hol találtam. Vissza más utat 
választván, L o v a s  - l l c r é n y n e k  tartottam, hol valamit 
látni reménylék, mert a’ látás nagy éldelet, annak, ki sze
rencsésen lát. Láttam is egy csinos kastélyt, melly az or
szág’ birájáé, ’s egy még csinosabb templomot, mellyet ő szen
telt Istennek ; azon kivűl angol kertet, mellyet ama’ színház 
mellé Füredre szeretnék tenni. Ezen három tárgy Berény- 
nek művészeti becset szerez, és a’ jól rendelt gazdaság nagy 
értéket ad hozzá. Vágytam a’ vadaskertet meglátni, mcllyről 
sok szépet hallottam, de C s á k  v á r r a  jobban vágyván, ez 
Utóbbi helyre mentem. Mit vesztettem a’ vadaskert’ nézetle
nül hagyásával, minthogy nem láttam, nem tudom, de azt 
eilenleg jól tudom, hogy Csákvárra menésemet életemben 
meg nem bánom. Itt gróf E s z t e r h á z y  Miklós’ kastélya 
és angol kerté mindenben a’ nagynémüség’ bélyegét láttatja 
magán. Mindaz, mit láttam, meglepett, ’s az a’ fél nap, mellyet 
c’ kert’ szemléletével tölték el, gyönyörködés’ fél napja lön. 
A’ kertészet’ igazgatója, a’ miveit és nyájas G u s z t e r ,  ki c’

következésében) békésen és csendesen viselték. A’ páholyok, — 
tehát illy es páholyok’ folyton! létezése, ít’ boldogult király’ vilá
gos tilalmának ellenére, megengedtetik — mellyek közűi többen 
,,a’ királyné’ tiszta kék híveinek“ neveztetnek, ez évnapot csön
dességben lakomákkal ünnepelték ’s minden nyilvános moz
galomtól tartózkodtak. Csak az A n t r i m  nevű éjszaki gróf
ságban lakó oraniai férfiak tevének e’ részben kivételt, mivel 
a' tilalom’ ellenére diszmeneteket (processio) tartottak, melly 
alkalommal sokan fogságba is kerültek, mivel a’ nyilvános 
hatalomnak erőszakosan ellenszegülőnek.

L i v e r p o o l b a  ismét éjszakamerikai postahajók érkeztek 
Új-Yorkból. Ezek kedvező tudósításokat hoztak a’ kereske
dés’ állapotjárólés tetemes készpénzbeli küldeményeket, mel
lyek’ mennyisége különfélekép adatik elő; ezen hajók’ egyi
kén — mint mondják — 2 0 , 0 0 0  font sterling van. A’ Br i -  
s e i s  nevű postahajó Mexicóbul Falmouthba érkezett; V e r a 
c r u z  t június’ 19kán, I l a v a n n á h t  pedig 2 2 kén hagyta el, 
és 280,000 dollárt hozott. R o v e r  és V e s t a l  hadi hajók, 
mellyek közűi az első a’ csendes tengerről, a’ második H a 
va  n n a h - és II a 1 i fa xból váratik, még nem érkeztek meg ; 
ezeken egy millió dollár van. — Uj Orleansból június’ 23kán 
költ tudósítások szerint, ott közönségesen azt hitték, hogy 
a’ .kereskedés’ szünete talán jövő tavaszig is cl fog tartani. 
Az „Új - O r l  ea n s i M éli“ (hírlap) június’ 2 1 ről jelenti, hogy 
több mint 780 előkelő kereskedőt fogva tartottak a’ vám
háznál mindaddig, mig kezességet nem állítottak, hogy 
jövő december’ 7ikére ismét meg fognak jelenni.

Francziaország*.
A’ „ C h a r t e  de 1830“ czímű hírlapban julius’ 2 1 ről 

következő czikkely foglaltatik: „ W a l s h  ur’ irományainak 
S t r a s  s b u r g b a n  történt elvétele’ következésében, a’ 
Szajna megyei törvényszék előtt bírói vizsgálat tartatott. 
A’ „la Mode“ czímű folyóiratnak e’ l’ő szerkesztője útban 
volt Németország felé a’ trónról letétetett családhoz; iromá
nyainak elvétele a’ törvényhatóság’ részéről, B e r r y  e r  kö
vetnél ’s de G e n n u d e  urnái, a’ Gazette de France’ tu 
lajdonosánál, házmotozásokra szolgáltatott alkalmat. Ezt 
több hírlap kárhoztatá. — Egyetlenegy feleiét elegendő lé
szen. Nem a’ kormánytól függ, az igazság- szolgáltatást 
feltartóztatni; hanem kötelessége, a’ bíróságnak okleveleket 
adni, mellyekből valamelly összeesküvés’ bebizonyulása sül
hetne ki. Senki sem tartozik mondani, hogy a’ lefoglalt 
irományok ’s a’ cselekedetek , mellyekre azok hivatkoznak, 
büntetésre méltók , de szintolly kevéssé van valakinek joga 
azokat ártatlanoknak állítani. A’ bíróság fogja ezt elhatá
rozni, mihelyt a’ felvilágosítására kivántató vizsgálatokat 
megtette. — A’ megkegyelmezés ( amnestia) múltkor a’ 
nagylelkűség’ ’s erő’ szabálya volt; de koránsem lefegyver
zése a’ kormányhatalomnak. A’ kormány hatóság nem szii- 
nend meg az igazság’ ügyeletét mindazokra fordítani, kik 
kétségbeesvén annak lá tásán, hogy az új uralkodó család 
(dynastia) napról napra mélyebb gyökeret ver, a’ status’ 
nyugalmát büntetésre méltó törekvések által próbálhatnák 
megháborítani.“

A’ ministerség még most sem tett le azon reményéről, 
hogy valamelly összeesküvést fedezend föl. A’ rendőrség 
G e n o u d e  urnái is P l e s s i s  l e s  T o u r n e l l i  mezei la
kában megjelent. A’ G a z e t t e  de  F r a n c e  szerint G e
n o u d e  ur a’ perkezdő birótul (Instructionsrichter) 2 4re 
törvénybe idéztetett; hasonló idézést kapott B e r r i e r  ur 
is Párisba érkéztekor.

A’ C h r o n i q U e  de P a r i s ,  különben ministeri hírlap, 
a’ házkutatásról igy elmélkedik: ,,IIa olly mély és nemes 
belátási! férfin, mint B e r r y  e r  ur, a’ kormány ellen össze
esküszik, úgy ezt a’ világ előtt ’s a’ szószékről teszi; olly 
elmés és alapos publicista pedig, mint G e n o u d e  ur, titkos

remek kertet 24 év alatt létesítő, szíveskedett annak minden 
érdekes részeit önmaga megmutogatni, hordozván kisded 
kocsiban, mellyel két parányi skót ló , a’ grófné’ kedves jó
szága, mint két tündér lovacska szállt a’ nagy terjedékü 
kertnek virányié ’s árnyas boltjain. Oz nagyságú volt a’ két 
pej, ’s kevélykedvén szép hámjában, vígan lejtett a’ kövezett 
’s poronddal behintett utón. OUy kedves e’ két apróság, 
hozzá illő kocsijával , hogy rá nézni lehetetlen egy szíves 
kaczagás nélkül, ’s naiv kimondhatatlanul. Úgy látszott, 
e’ fürge jószág virágok’ illatával é l , ’s e’ kertnek szép regé
nyein a’ tündéreket hordozza, minket pedig, mint A r g i r u s -  
tól I l o n á h o z  jövő követeket, a’ birodalom’ szélére élőnkbe 
küldetvén, felvesz ’s el száll velünk mint a’ madár igen bájló 
vidékeken. Guszter-völgyben s táti ót tart, hol az andalgó zu- 
hatag’ hullámiban hattyú fürdik, ’s mi itt egy kissé kiszáll
ván , megnézegetjük a’ cSuda szépségű völgyet , mellyet a’ 
varázsló Guszter’ hatalma igézett elő, azért önnevét adák rá. 
Innen a’ tündér equipage elragadt a’ gyümölcsösbe , hol 
arany almák teremnek , ’s a’ világ’ minden részéből n’ leg
szebb fák összegyüjtvék. Odább a’ konyhakertbe vitt, hol 
a’ sok zöldség tenyészik. Majd a’ vadas ligetbe tűn t ,  hol a’ 
szarvasok és őzek kényelmesen tanyázgattak, majd egy szép 
kis majorsághoz , hol az édes tej bőven van. Továbbá sző
lőskerten nyargalt, hol szebb szebb tájak nyilának, innen vi
rágkertbe jutánk, hol minden tavaszdiszben állt. Ekként 
váltogaták egymást a’ legbájolóbb vidékek óriási kertté válva, 
mellyben mi addig szállongunk, mig az éjszakról nyugötra 
hoszan elnyúló hegyormok, mellyek e’ tündér világot más vi
lágtól elrekesztik , mindezen bájló vidéket esti árnnyal ta
karták be, ’s midőn végre elsötétült, ismét a’ szép birodalom’ 
szélén leltük fel magunkat, honnan délben elindul ánk. Pró
zai világba lépvén, itt mi estve ébredtünk fel, ’s minden, mit 
láttunk, úgy tetszők, hogy csak egy szép álom volt. Más
nap A l c s u t o t  néztem meg, hol a’ vadon lett édenné, mert 
itt még két évtized előtt egy szolid nemtő sem lakott, most 
pedig minden viránylik, ’s nekem úgy tetszők, hogy itt van

cselszövényekbe nem ereszkedik; ő nyilvánosan Vf és szük
ség’ esetében a’ Gazette’ hasábjai mutatják, hogy ő gazdagon 
tud élni azon joggal, mellyet neki az alkotmány adott. Azt 
hisszük, hogy a’ kormánynak nem volt igazsága, midőn ha
ragjának első hevétől, mellyre a’ hamis rendőrségi tudósítás 
nda okot, annyira hagyá magát ragadtatni.“  — Egy másik 
No uv e i l e  M i n e r  ve nevű dynastiai hirlap következőkép 
nyilatkozik: Azon rendszabályoknak, mellyek a’ carlosi párt’ 
előkelői ellen tétettek , igazoltatására több kívántatik, mint 
csak egy összeesküvésnek gyanúja. B e r r y  e r  és G e n o u d e  
uraknak annyira kelle vala belé kevertedniök , hogy vérpad 
jutalmuk. E ’ férfiak azokhoz tartoznak, kiknek fejőket vehetni 
ugyan, de kiket nem szabad policziai sárral bepiszkolni.

A’ G a z  e t t e  de F r a n c e  szerint G e n o u d e  urnák a’ 
perkezdó biró előtti kikérdeztetése negyedfél óráig tartott. 
O azzal vádoltaték, hogy B e r r y e r  ’s W a l s h  urakkal 
összeszövetkezvén, B e r r y  herczegnét ’s fiát Francziaor- 
szágba visszavinni, a’ polgári háborút feléleszteni ’s a’ fen- 
álló kormányt felforgatni törekszik. Ezen vád, a’ Gazette 
szerint, Genoude ur’ Berry herczegnéhez utasított megkö
szönő leveléből, mellyet Walsh ur vala kézhez adandó, és 
Berryer urnák Walsh úrhoz küldött valamelly iratából vette 
eredetét. — Berryer’ ur’ kikérdeztetése mindjárt Genoude 
ur’ kihalgattatása után kezdeték. — A’ Gazette szerint N e t- 
t e m e n t  Alfred urnái is, ki ezen hírlappal összeköttetésben 
áll ’s most Londonban tartózkodik, a u t e u i l i  szállásán bi
zonyos házmotozás tartatott.

Franczia hírlapokban július’ 23ról a’ cassatio-törvényszék- 
nek Laverdet u r , az úgynevezett franczia egyház’ papja el
len hozott nevezetes Ítélete foglaltatik; kit ugyanis a’ s z a j -  
n a i ’s o i s e i  kerületben kebelezett f e n n e v i 11 e i szentegy
ház’ megnyitása és 2 0  személynél többől álló, de felsőbb hely
benhagyást nem nyert egyesület’ alapítása és a’ catholikus 
papságnak megengedett viselet’ hordozásáért, 50 frank pénz
beli büntetésre Ítélt. A’ cassatio-törvényszék Laverdet urnák 
az Ítélet’ megsemmisítése végett benyújtott kérelmét félre
vetette: mivel, lször törvénytelenség a’ nélkül, hogy fölszen
telt pap volna valaki, papi ruhát viselni; 2 or mivel a’ charta’ 
óik erikkje, melly azt határozza, hogy „kiki a’ maga vallá
sát egyenlő szabadsággal követhesse, ’s isteni tiszteletére 
nézve egyforma ótalommal bírjon,“ a’ kormány’ ótalmát Ígérő 
második határozata minden vallás-gyakorlatot a’ kormány’ fel- 
vigyázása alá vet, ’s e’ szerint semmi isteni tisztelet nyilvá
nosan nem gyakoroltathatik, melly a’ kormány’ különös hely
benhagyását meg nem nyerte; Laverdet ur’ vallás-gyakorlata 
pedig illy helybenhagyást soha sem nyert; 3szor, mivel az 
általa tartatott gyülekezet nem valamelly elismert isteni tisz
telet’ gyakorlatára volt szentelve, hanem csupán csak olly- 
forma egyesületnek tekintethetik, mellynek czélja az volt, 
hogy meghatározott napokon vallásos tárgyakkal foglalatos
kodjék, de a’ fennevillei lakosok’ gyülekezete valóságos egye
sületi bélyeget viselt , több mint 2 0  tagból állott ’s a’ kor
mánytól jóvá nem hagyaték. A’ cassatio-törvényszéknek ezen 
eldöntése által az isteni tisztelet’ szabadságáért kezeskedő 
5dik czikkje a’ chartának korlátozó magyarázatot szenvedett, 
melly mint szabály mindaddig kötelező erővel birand, mig 
törvény által más rendelés nem tétetik.

A’ most megjelent programma szerint az ezévi júliusi ün
nep következendőkből fog állani: Julius’ 2 7én a’ 1 2  megye’ 
szegényeinek lakjaiban fog segedelempénz kiosztatni. A’ 
pont-neufen háromszinű zászlós vitorlák fognak kifeszítetui. 
28án a’ kórkatonai hotelből reggel és este ágyuüdvözletek 
fognak té te tn i; gyász isteni tisztelet az elesett júliusi hősök
ért; a’ louvrei sírok’ kiékesítése és világítása a’ froidman- 
teaui utón, a’ M a r s m e z ő n  és a’ M a r c h  é d e s  i n n o c e n s -  
e n. 29én ágy u - üdvözlések , nyilvános vigadalmak, játék
szín katonai jelbeszédekkel, harmóniai hanga , táncz , kúsz- 
fák (Kletterbáume) az elysiumi mezőkön és a’ b a r r i e r  e

a’ visszanyert paradicsom. Alcsutnak szép gazdasága, min
tája a’ gazdaságnak és iskolául szolgálhat.

A’ regényes honvándorlást egy kis comédia végző, mert 
B i á n  elérvén a’ dél, beálltunk a’ fogadóba. Az eltűrhető 
két szoba már meg volt telve vendéggel, ’s inkább a’ szabad 
udvart választók ebédelésünk’ helyéül, bár egy kis szél fuj- 
dogált is, mint a ’ mocskos, dohos szobát, melly még az épü
letben volt. Az asztalt csak megteriték két személyre az 
udvaron, de egyéb semmi sem történt. Láttam , hogy itt 
olly ebéd lesz, hol körülültek, senki sincs, és kitálaltak, 
semmi sincs; úti társammal mi tehát neki estünk a’ tréfá
nak, hogy egymást azzal jól tartsuk. Nem is várhatónk egye
bet a’ pinezér’ biztatásánál, mert a’ fogadós elhevert, déli 
álomnak áldozván bortól kapott vig szeszélyét; a’ fogadósné 
nem volt hon, hanem komáinál járkált házról házra a’ falu
ban letéve a’ házi gondot; mi tehát azt már jól láttuk, hogy 
a’ napnál ebédelünk, ’s helybenhagyok, hogy csakugyan ki- 
vül térit tetőnk asztalt. Egyszer hol nem vette magát, elő
áll a’ korcsmárosné, hozván nekünk reménylevest, mellyel 
megkínáltuk egymást. Hozzá láttunk , de hirtelen jajszó hul
lik a’ konyhából, véknyan és fülhasítólag; mellette a’ korcs- 
márosné szitkozódólag contrázik, a’ pinezér brugóként dör- 
mög, ’s a’ sok p u f f  mint dob úgy hallik. Ezen asztali han- 
gászat olly váratlanul lepett meg, hogy mindketten felugrot
tunk,  meglátni a’ játszó bandát, ’s im kipattan az udvarra 
a’ prímát játszó szolgáló, ama’ kettőiül követve, kik őt olly 
nagy szorgalommal tették bőgő hegedűvé. Barátijai e’ con- 
certnek mi éhesek nem lehetvén , azt. azonnal megszüntet
tük, de már a’ virtuóz haj »donnák, egy festett kendőbe köt
ve , egész g a r d ’ de  r o b  -e ja  kinn volt, mellyet rögtön hón 
alá vön, ’s Isten hozzádat sem mondva világul ballagott vele. 
Meg nem fejthetek magunknak, hogyan jutott olly hirtelen 
a’ gard de robe’ birtokába, melly mind saját szerzeménye, 
de a’ pinezér előadá, hogy ő volt, ki felmarkolá, ’s utána 
gyorsan kilökte; az egész történet pedig némelly pletyka’ 
szüleménye ’s némelly hű ragaszkodásé. A’ világul ment



d u  t h r o n e n ;  egy tengeri viadalnak ábrázolata a’ S z aj n a’ 
h a s  s í n j é n  a’ p o n t - r o y a l  és p o n t  de  l a  c o n c o r d e  
között; G a r n i  ej* kisasszony’ légutazása; nagy hangver
seny a’ Tuileria-kertben, nagy tűzijáték a’ pont de la concorde- 
on és a’ barriére du trónén, a’ városháza’ és a’ diadalkapu’ 
kivilágítása gassal (légszesszel); a’ többi nyilvános épüle
tek’ kivilágítása.

A’ N a t i o n a 11 a’ M o n i t e n  rnek azon nyilatkozása, hogy 
már semmi júliusi á rva , kiről gondoskodni lehetne, nincsen, 
még meg nem nyugtatta. Általában , viszonozza ez , még 
több évekig találkoznak Páris’ különféle kerületeiben illye- 
nek, és ezeknek követelése annál szentebb, minél gyengébb 
idejökben vesztették el atyáikat.

A’ M o n i t e u r  közli a’ párisi nemzetőrséget tárgyazó 
mindkét kamarától elfogadott ’s a’ király által is megerősí
tett törvényt. E ’ törvény’ kihirdetése előtt azt vették észre, 
hogy mostanig 30,000 katonáskodni köteles tudta magát a’ 
szolgálat alól kihúzni.

A’ M e s s a g e r  szerint T a l l e y r a n d  herzeg’ egészségi 
állapotja Ya l ^ a y b a n  aggasztó, annyira, hogy házi orvosa 
felgyógyulása felöl kétségeskedik. A’ köszvény, melly ellen, 
inig lábszáraiban tartózkodott, gyógyszereket használhattak, 
most már az élet’ nemesebb részeire vette magát.

De La M e n n a i s  apát a’ l t i v o l i  utón lévő szállásáról 
eltávozott a’ nélkül, hogy hová-menete tudva volna. Né- 
mellyck azt állítják , hogy Romába u tazo tt ,  mások pedig, 
hogy a’ néma barátok’ (trappisták) szerzetébe állott. — Ezen 
hirre M a l t a  J ó z s e f  fráternek (Geramb bárónak) levele 
szolgáltatott alkalmat. Ez neki rimánykodik, hogy menjen 
vele Romába , hogy ott a’ Jézus Krisztus’ helytartója’ lábai
hoz boruljon és mondja: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és 
te ellened !“

M a r s c i l l e b e n  L e o n i d a s  nevű gőzhajón, melly ide Le
va n t e Lói jött, egy utazó a’ dögvésznek kétségtelen jeleivel 
holt meg. Az egészségi felügyelőség a’ hajót tüstént elkii- 
lönözvén a’ többitől, szoros felvigyázat alá helyzé, ’s egyéb 
czélszerű rendeléseket is tön.

A’ M o n i t e u r  A 1 g é r i e n július’ 13ról jelenti, hogy min
den a’ rcndelkczetre készen álló gőz- és három kisebb ha
jók (Gabaren) O r an  b a küldettek, hogy ott katonaságot 
vegyenek fel, azt B o n á b a  szállítandók. Maga a’ főkormányzó 
is oda menend. Ennélfogva úgy látszik, nem fog sokáig 
lialasztatni a’ constantinei táborozás ; mindazáltal ha a’ követ
kező hírek, mellyeket a’ T o u l o n a i s  Oranból 14ről kö
zöl, megvalósulnának, akkor az afrikai háború előbb más 
irányzatot veend. E ’ hírlap ugyanis azt je len ti , hogy a’ 
franczia seregre, melly B l i d á t  birtokába akarta venni, a’ 
k a b y l o k  tüzet adtak. A’ hadláb’ parancsnoka erre ma
gát visszahúzta, hogy új utasítványt kérjen. Nehány arab 
törzsökök ugyanis, mellyek eddig az emirt a’ hadban segí
te tték , a’ nekik semmi hasznot nem hajtó békességet nem 
akarták elfogadni ’s mint mondják, A b d - e l - K a  d e r t  meg
ölték. Ezen hir még valósulást kíván. Egyébiránt 13ig 
Abd-el-Kader barátságos összeköttetésben volt a’ franczíák- 
k a l ; sőt megengedte , hogy a’ franczia sereg határőr-felvál
tás’ alkalmával birtoka’ egy részén keresztülmehessen A’ ke
reskedés az arabokkal, kik Orant élelemmel gazdagon ellát
t á k , élénk volt ’s jövendőre jó vásárt Ígér. Az élelmek’ ára, 
mellyekben eddig a’ város, mint tudva van , nagy fogyatkozást 
szenvedett, ezáltal tetemesen lejebb szállott. — B u g e  a n d  
tábornagy seregét a’ rómaiak’ módjára hasznos munkákkal 
foglalatoskodtatja ; ugyanis katonái M e e r  s - e 1 - K e b i r b e 
és Oranból Tleinezenben vivő országút’ csinálásán dolgoztak.

Az afrikai szerződés ellen a’ párisi hírlapok keményen kel
nek ki, mint ollyan ellen, melly a’ franczia fegyverek’ dicső
ségét ferdíti ’s nehány mérő gabonáért ’s darab ökörért közel
15,000 Q  mértföldet általenged.

Spanyolország’.
A’ jul. 24ki M o n i t e u r  következő két újabb telegraíi tu

dósítást közöl:
1) Marseille, julius 22.

„A’ la M ed it er ra n ée  postahajó, melly V a 
le  ne iábúi 16án indult el, leveleket lioza, tudó
sítókat azon gyilkos ütközetről, melly e’ város 
mellett O raa vezér’ hadosztálya ’s don C a r lo s ’ 
előserege között történt. — Ezen ütközet’ ered
ményeit Valenciában még hivatalosan nem tudták; 
azonban a’ szárnyaló hírek szerint az alkotmányos 
ügyre nézve nem valónak kedvezők.“ —

3) Bourdeaux, julius’ 23kán esti 5 órakor.
A’ II. hadosztály’ parancsnoka a’ hadminister úrhoz:

„Oraa lókén C hiva’ környékén megtámadó a’ 
trónkövetelőt, ki folyvást Cue ne ónak látszik tar
tani. Fő hadi szállása ugyanazon nap Bún nólban 
volt. A ’ carlospártiak körülbelül 2000 embert vesz
tettek; a’ szökevények és foglyok Kikán érkeztek 
Valenciába. — Mee r  báró is (ki 13kán Manre-  
sától Felső - Catalonia felé indult) megütközött 
Prats  de L l u s a n e s  mellett; az ellenség meg- 
veretteték ’s a’ Ber gá ba n  elvesztett ágyuk visz
sza fogja It attak.“

A’ jul. 25ki Mo n i t e u r b e n  következő négy telegraíi tudó
sítás foglaltatik:

l )  Marseiile, julius’ 21.
A ’ valenciai (franczia) consul Kika’ reggeléről 

igy ir: „Az ütközetet (inkább győzedelmet) tüzesen 
„vívák ki; a’ tudósitásoknak még nincs hivatalos 
„bélyegük, de a’ hírek kedvezők. — A ’ kereske
d ő k ’ levelei két vagy három ezer carlospártinak 
„vesztét jelentik. — A ’ valenciai hatóságok’ hirdet- 
„ménye jelenti, hogy két a la v é s i  század ment át 
„az alkotmánypártiakhoz.“

2) Bayor.ne , julius’ 23.
„Egy hivatalos tudósítás szerint, melly S aragos-  

sában 20kán tétetett köztudomásúvá, Oraa l?kén  
a’ carlosiakat Amp i a s  mellett megtámadta ’s tőlök 
Chivát  elvette. T e r ue 1’ kormányzója háromszáz 
sebesültnek odaérkeztét jelenti ’s azt mondja, hogy 
az ütközet késő éjszakáig tartott, és 18kán is foly
tattatok. — Ugyanazon nap J a u r e g u y  egy carlosi 
zászlóaljat támadott meg Hu main mellett, ’s belőle 
százig való embert ölt meg. A’ navarrai carlospár
tiak visszavonultak U 1 z a m a n t h a 1 b a.“

3) Bayomie, julius’ 2-t.
„20kán kilencz carlosi zászlóalj és öt lovas század 

ment át Z a r i a t e g u y ’ és E l i o ’ vezérlése alatt, 
Haro ’s Miranda között, az Ebrón.  Egy löki 
hirdetmény jelenti, hogy e’ hadmozdulatnak czélja, 
don Car l o  st Madrid felé mentében segélni.“

4) Bordeaux, julius’ 24. esti 5 órakor.
„Oraa vezérnek 16ika’ reggeléről szóló tudósí

tása az ellénség’ veszteségét a’ 15iki csatában több
re teszi 1,500 embernél, kik között 400 fogoly, nagy
számú szökevény, 45 társzekér, sok fegyver és ha
diszer. A ’ trónkövetelő’ útirányáról semmi bizonyos 
nem mondatik.“

A’ J o u r n a l  des  D é b a t s  e’ tudósítások felől ezeket 
mondja: „Az ütközet, mellyről e’ tudósítások szólanak,

ugyanaz, mellyet a’ tegnapi tudósítások jelentettek. Az elő
adások, mint látjuk, igen ellenkezők, mivel a’ tegnapiak a r 
ról értesítettek, hogy a’ nyereség n e m  az alkotmánypártiak’ 
részén volt. Majd csak későbben fogjuk megtudni az igazat, 
ha a’ levelezések szokott utón ’s a’ hírlapok a' határszélek
ről megérkeznek.“ — A’ Q u o t i d i e n n e  a’ fentebbi tudósí
tásokat ’s a’ tizenegyedik hadosztály’ parancsnokáét (a’ 15ki 
ütközetről) következő észrevételekkel kiséri: ,,A’ tizenegyedik 
hadosztály parancsnoka -— mint látszik —• dicsőségnek tartja, 
hogy H a r i s p e  generált (a’ 2 0 ik hadosztály’ parancsnokát) 
a’ telegraíi hazugságok’ koholásában felülmúlja. Hadi mester
séghez értő férfiú, ki azt mondja, hogy a’ trónkövetelő meg- 
verettetett, ’s még is terve szerinti irányban nyomul előre, 
inig győzője visszatér Valenciába! Igen szomorú fogalmunk
nak kell lenni Or a á ró l ,  ha vele oily had’ ii zését, melly 2 0 0 0  
embert vesztett, olly könnyen abbanliagyatjuk. A’ valenciai 
consul még tovább megy a’ nagyításban. Azt mondja, hogy a’ 
carlospártiak 2 — 3000 embert vesztettek; várjunk még egy 
pár napig ’s a’ madridi tudósítások azt fogják mondani, hogy 
a’ carlospártiak 30000 embert vesztettek ’s a’ maradék-sereg 
békével folytatja útját C u e n c a  felé, mivel a’ christinói ve
zérek Valenciában pihenik magokat ki borostyánaikon. — A’ 
Bayonneból 23kán költ tudósítás egy új ütközetről beszél, 
melly Ampias mellett 17kén tartatott. Lehetetlen volt, ez
úttal eltalálnunk, mit akar a’ telegraf mondani, bár különben 
olly igen megszoktuk már, hogy Írásbeli hibáit megigazítsuk. 
Ha az említett tudósítás szerint nézzük a' térképeket (föld
abroszokat) ezeken sem Amp i a s  nevű sem más helyet nem 
találunk, melly ahoz csak legkevésbé is hasonlítana. Mi tehát 
csak C h iv a ’ bevételét hisszük el,  mellyet igen természetes 
dolognak tartunk. Chiva ugyanis két órányira fekszik V on
ta  d e l  P o y o t ó l ,  hol a’ 15ki csata volt. V i l l a r e a l ’ hadá
nak 16kán Chiván kívül kellett lennie , honnan a’katonaság, 
melly benne hagyaték, alkalmasint kitakarodott és igy Chi- 
vát a’ christinók 17kén elfoglalhatták a’ nélkül, hogy ezen 
elfoglalás sok emberükbe került volna. Egyébiránt Chivának 
17ki bevétele mutatja, hogy Oraa 15ki győzödelme után sze
mességét annyira megerőltette, hogy két nap alatt ország 
utón nem haladt többet négy franczia mérföldnél.

Egy, S a r a g o s s á b a n  julius’ 17kén költ levél (a’ J o u r  
n a l  d e s  D é b a t sban) következő részletes adatokat közöl 
a’ V e n t a  d e l  P o y o  mellett julius’ 1 őkén «történt ütközet
r ő l : „ S a r a g o s s a ,  julius’ 17. Epen most érkezők ide 
egy hírmondó T e r i i é i b ő l ,  mellyet tegnap esti hetedfél 
órakor hagyott el. Egy másik S e g o r b é  b ó l  délután érke
zett ’s tudósítást hozott egy tüzes ütközetről, mellyet O r a a ’ 
hadai, a’ valenciai nemzetőrségtől segítetve, két ,(3ik és 
5ik) a l a v a i ,  három ( l s ő ,  2ik és 3ik) c a s t i l i a i  ’s a’ 
n a v a r r a i  9ik zászlóalljal tartottak. Ezen zászlóaljak a’ 
carlosi hadszállitvány’ előseregét képezék, ’I ugyanazoknak 
mondatnak, kik Villareal’ parancsnoksága alatt C a s t e l l o n  
de l a  P l a n  á t  ostromolták. — Az 15ki ütközet P o y o  
előtt az országúton történt; nehány óráig tarto tt ;  mind
két részről nagy elkeseredéssel harczoltak. A’ veszteség 
tetemes, mindkét részről 1 0 0 0  embernyinél nem becsülte
tik kevesebbre. A’ valenciai derék nemzetőrség vigyázatlan 
mohósága’ következésében , mellyel az ellenségre rohant, 
többet szenvedett mint a’ sorkatonaság.“ — M e e r  báró’ 
hadmunkálatiról egy P e r p i g n a n  ban julius’ 19kén költ le
vél (ugyancsak a’ J o u r n a l  d e s  1) é b a t  sban) ezeket j e 
le n t i : „T  a 1 a r n ból julius’ 17én költ levelek jelentik , hogy 
a’ Catalonia’ főkapitánya 6000 emberrel C o l o m e s  hely
séget elfoglalta ’s a’ s o l s o n a i  carlosi j u n t á t  felszólí- 
tatá , hogy magát adja meg,  vagy 24 óra alatt takarodjék 
ki a’ városból, mellyet azon idő’ lefolyta után ágyuztatni 
fog. — Hasonló fenyegető felszólítások bocsátottak C a- 
b i l d o ’ hatóságához és papjaihoz i s ,  kiknek vagyonjok’ ’s 
fejők’ vesztesége alatt parancsoltatott, hogy a’ general’ le-

ugyanis azt hirlelé, hogy a’ pinezér hú szolgája az asszony
n a k , ő pedig maga részéről a’ fogadós iránt volt hú ; innen 
származtak a’ könnyek, ’s a’ háznak feldúlt nyugalma, melly 
aztán ma igy végződött. Most már mi is kaptunk enni, mit 
hamarjában lehetett ,  és a’ dolgot úgy találtuk, hogy ha 
már a’ mi ebédünk ezen történettől függött, kár, hogy elébb 
meg nem történt, mert egy mérfölddel tovább volnánk.

Harsányt Pál.

G f a z d a s a g * .
Ö s s z e s í t e t t  t e l e k ’ h a t á r o z á s a ’ ( e l k e r í t é s e )  

m ó dj a i r  ól.

Saját birtoknak idegentőli elválasztását javalja fóképen a’ 
jó rend, termékeinknek bátorságosítása’s a’ rósz szomszédság
ból eredhető határbeli versengéseknek elhárítása. Úrbéri tör
vényeink’ értelmében összesített telkünk’ határait tehát bizo
nyos jelek, p. o. kő vagy faoszlop, határdombok által szük
ség kimutatni. Hol a’ deus  t e r mi n u s - t  böszontani most is 
véteknek tarta tik ; hol az összesített telkeni gazdálkodás nem 
újság többé ; hol a’ vagyon’ szentsége annyira szivökbe van oltva 
a’ lakosoknak, hogy p. o. Szászországban igen lelkiösméret- 
beíi járó dolognak tartaná valaki, egykét almájától megfosz
tani az országutakat környező azon tulajdonos’ gyümölcsöző 
fáját, ki azt szokás szerint földje’ vonalában oda ültető: elég
séges, de leggazdaságosb is, a’ telek’ határait pontról pontra 
élőfával, vagy egy mélyebb barázdafogással kijelelni. Hazánk
ban azonban, hol a’ közös gazdálkodás mellett miénket nem 
kímélvén mások, mi sem kíméltük a’ szomszédét; hazánkban, 
hol nagy üggyel bajjal nevelvén föl az oltványt, midőn róla 
gyümölcsöt akartunk szedni, Injában néztünk körül csak kós
tolhatni is egykét szemet, mert a’ nyúlánk fácskát is kivág
ták irigy kezek; hazánkban, hol összesített telken majorilag 
idomított gazdálkodás ezentúl fog csak életbehozatni, ad
dig pedig megválni egyszerre közösgazdai szokásainktól nem

csekély erőlködésbe fog kerülni: telkünket úgy körül szük
séges kerítni, hogy attól minden idegen befolyhatás, kárté
telek, elidegenítések eltávoztassanak. Minden egyes gazdá
nak még is külön kerítgetni akár élő, akár holt sövényzettel, 
árkolattal telke’ határait, a’ földtér’ tetemes veszteségével 
járó dolog lenne. A’ mennyiben tehát más’ telkével szomszédo
sok vagyunk, akárminemú telkek’ határozásának közösen kell 
megtörténni. A’ szomszédos felek’ tudtával kijeleltetvén a’ 
tulajdont egymástól választó vonalak, azokat eleinte közös 
erővel és költséggel kell megásni ’s eleven vagy holt sövénnyel 
ellátni ollyformán , hogy a’ kerítésnek vagy árkolatnak épség
ben tartása, kijavítgatása, egy esztendőben egyik, másban 
másik szomszéd’ kötelességéül tétessék mindaddig, miglen 
ismét az elavult kerítést vagy beomladozott árkolatot közös 
erővel lesz szükség megújítani ’s felásni.

Vizenyős helyeken a’ telek’ köriilfogatása árkolással tör
ténjék; ez egyszersmind vizlehúzó csatornáéi szolgáland. 
Az ároknak szélessége két és fél, mélysége három lábnyi le
he t ,  megjegyeztetvén itten, hogy ezen közös választó-csa
torna’ ásatásakor minden fél a’ maga telke’ részére hányja a’ 
kikerült földet; tisztítás’ idején pedig a’ tisztogató soros fél 
mindig maga részére.

Hol fa nagy mennyiségben ’s olcsó áron szerezhető , a’ tö
visét és vesszőtannak kiirtásával is megnyerhetni; illy helye
ken legczélirányosb a’ telket gáttal elkerítni, melly 3 — 4 láb 
magasságra fonoitan, tövissel koszorúzva csekély igazítás, 
javítgatás mellett számosabb esztendőkig szokott tar tan i,  és 
csekély tért foglal el telkünkből. — Ellenben hol fa’ dolgá
ban szűkölködünk, telkeink országutakkal határozvák, tel
künk’ határait eleven sövényzettel kiültetni legillőb, leghasz
nosabb mód. Tövises ákácz , vad tövis, eper, lít ium’s efféle 
magvegyiték, a’ közönségesnél valamivel mélyebb barázdába 
sűrűn vetve, csakhamar gyökeret ver, sebesen felhajt, buján 
növekedik annyira, hogy nem csupán védfalul, de mennyiben 
időszakonként a’ galyakat szorgalmasan nyesegetni, irtogatni 
kell, hogy feleslegesen ne árnyékoljanak, fapótlékúl is szol

gálnak e’ zöldellő sövényzetek, országutak’ közelében pedig 
az edző és szárító po r t ,  melly különben veteményeinket ká
runkkal fedi, sőt elöli, feltartóztatják. Szálé Péter.

A’ mostani szobrászat’ legnagyobb ’s legnehezebb feladá
sainak egyike, a’ Pantheon’ csúcsára tétetendő domborkép 
(bas-relief), kétévi szakadatlan munka után csakugyan bevé- 
gezteték. — Dávid szobrász az emlék’ felírását: ,,a’ h á l á s  
h a z a  a’ n a g y  f é r j f i a k n a k “ áttevé müvébe ’s bele lel
ket ’s életet, sőt mondhatnék — mozgást lehelt. A’ csúcs’ 
közepén egy oltáron emelkedik föl egy nagy méltóságos alak, 
homlokán csillagkoszorút viselő : ez a’ h a z a ,  melly fiai köztt, 
kik erényeik, tudományuk és kardjaik által tisztelők és szol
gálák, polgári koronákat osztogat. Lábainál a’ h i s t ó r i a  és 
s z a b a d s á g  ülnek, amaz táblájára jegyezvén a’ nagyok’ neveit, 
ez gyöngéden ’s erősen kötve koszorúkat, mellyeket a’ haza 
itélend meg. Jobbra a’ polgári rend’ czimezetjei, balra a’ 
katonai dicsfények feküsznek. Ezen egyszerű elosztásnak 
egy jól sikerült ellentiség felel meg. Egyik oldalán a’ g y ű j 
t és  és e l m é l k e d é s ,  másikon a* m u n k á s s á g  és l e 1 k e s e- 
d é s  látszik: ott Malesherbes, Fénelon, Mirabeau, Voltaire, 
J. J. Rousseau, Monge, Manuel, Carnot, Laplace, Cuvier, 
David a’ képiró, Bichat az orvos ’stb ; itt Bonaparte respu
blikái egyenruhájában, feltűnő inkább állása mint termete 
által;  Kleber ’s egy minden nemű katonák’ csoportozata, a’ 
32iki öreg gránátostól ama’ rettenhetlen fiúig, ki az arcolei 
hídon megtámadásra dobolt’s most mint dobos a’ párisi J Óik 
nemzetőrségnél szolgál. Mindkét vég’ szagaiban a’ csúcsnak 
ifjakat láthatni, kik komoly tanulmányokra szánták magokat, 
mielőtt a’ nemzeti jutalmazásokban részt vennének. Némellyek 
a’ polytechnikaí oskola’ egyenruháját viselik, ’s számolásokba 
és problémákba, mellyeket Arayo úr maga rajzola fel a’ kőre, 
látszanak elmerülve. (Journal (les Débats.)



veiét Sols on a’ lakosaival közöljék, hogy t. i. a’ várost hagy
ják el, ha nem akarják magokat a’ háború’ következéseinek 
kitenni. E r o l e s  T o s t b a n  ( la S e n d ’ U r g e l  tői dél
szakra) volt; hihetőleg Solsona’ segedelmére siet.“

A’ J o u r n a l  de Dé ba t s  jul. 24. számában következőkép 
nyilatkozik Don C a r l o s ’ hadmenetéről: „Don Carlos most 
már a’ valenciai országúton Madridnak látszik tartani, inelly- 
től még 90 franczia merfoldnyire (lieue) van. Madridi utjá
nak komoly következése nem lehet; mivel ő a’ körülte lévő 
hadi erővel, noha ezt Ca b r e r a ’ csapatjával együtt, 16000 
emberre becsülhetni, ezen fővárost bevenni nem képes. Madrid 
városát igen jól lehet védelmezni, mint ezt Napoleon’ idejé
ben láttuk, ’s a’ carlosi tábor után ’s mellette járó hadak és 
a’ Madrid előtt összegyüjthetők bőven elegendők volnának a’ 
trónkövetelő’ bandáinak megverésére , ha ő olly komoly vál
lalathoz merne fogni, minő a’ kormány’ lakhelyének megtá
madása. — De azt nem könnyű eltalálni, hogy dón Carlos, 
Cuen ca’ vidékére (Madridtól 50 mérföldnyire) érvén, Cas t i -  
l i a ,  vagy Ma n c h a ,  vagy épen T o l e d o  hegysége felé fog 
e fordulni. E ’ három irány egyformán hihető. Azonban si
került neki, az alkotmányszcrü vezérek’ minden hadtervét 
elrontani, midőn a’ csatatért igen kitágítá, az éjszaki tarto
mányokból áttevő a’ délkeletiekre, ’s az éjszaki sereg’ fővezé
rét arra kényszerítő, hogy a’ felkölt tartományokból a’ kato
naságot kitakarítsa a’ főváros’ védelmére.“

Don C a r l o s ’ Valencia felé irányzott mozdulatának és a’ 
város előtti további késedelmének czélja csak az volt, hogy 
O raának  ’stb. hadi erejét T é r n é l  és Al b ac c in tő l ,  hol 
az utat Madridba előtte elzárhatná , a’ tengerpartra csalja, 
hol ötét, maga azonban C u e n c á n  keresztül Madridba vé
rén az u ta t ,  háta megett hagyja. így most már vele semmi 
más sereg nem áll szemközt, mint Madrid’ és környékének 
csekély őrizete, mert E s p a r t e r o  gyenge testületével Mo- 
l i n á b a  még csak 17én érkezett, mikor már dón Carlos 
Cuencához közel volt. Nem bizonyos ugyan, hanem hi
hető, hogy a’ carlospártiak, kik C a s t e  11 on körül tábo
roztak és onnan még csak 3án mentek el Nulesen keresztül, 
don Carlos’ Madrid felé vonuló seregéhez még hozzá kapcsol- 
liaták magokat. Ila Oraa , B o r s o  és S a n c h e z  ezen egye
sülést még meg gátolhatják, akkor don Carlos’ helyzete ké
tes, mivel seregének száma nem igen nagynak látszik.

Valaliára a’ kormány is bizodalmatlanságot látszik mutatni 
a’ vezérek iránt. Mondják, ügyviselőket küld az egyes had
seregekhez, hogy a’ katonaságot készitgessék ’s a’ vezére
ket szemmel tartsák. Tegnap legalább egy t i s z t , ki a’ 
g r a n j a i  zendülésnél magát észrevehetővé tette, a’ bue -  
r ens i *  táborba utazott. Egyébiránt ezen eszköz inkábba’ 
katonák’ fenyitéktelenségét, mintsem az ellenség’ meggyőze- 
tését fogja előmozdítani.

Most már a’ ministerek a’ rettegtetés’ (terrorismus) rend
szerét vették elő. Első lépésök erre P i t a  P i z a r r o  ur’ 
elbocsátása volt, mivel a’ hatóságoknak azt parancsolta, 
hogy a’ két párt’ összebékiiltetésére szolgáló eszközökhez 
nyúljanak. Pita ur most a’ hírlapokban jelenti, mikép C a- 
l a t r a v a  ur tőle azt kívánta, hogy maga kérje elbocsátatá- 
s á t ; de ő ezt nem akarta tenni, birván a’ királyné’ bizodal
mát ,  ’s csak akkor lépett ki hivatalából, midőn őfelsége, 
a’ minister-elnök által kényszerítetve, elbocsátatását alá
írta. Beszélik, hogy a’ hadminister, A l m o d o v a r  gróf 
i s le  fog mondani hivataláról, ’s helyét a’ lovasság’ fő had- 
ügyelnöke (Generalinspector), D. F e r r a z  Bálint, fogla- 
landja el. Egy catalóni követ 18 czikkelyből álló indítványt 
készíte tt , mellyek közül a’ következők mutatványul szolgál
hatnak: 1) A’ kormány felhatalmaztatik, minden roszindu- 
latút (desafecto) késedelem nélkül agyonlövethetni; 2 ) azon 
követeket, kik a’ kormányt útjában gátolják, a’ ph  H i p 
p i n  i szigetekre száműzhetni; 3) rendkívüli hadi törvény
székeket alakíthatni, a’ vezérek’ megítélésére; 4 ) a’ privát 
emberektől annyi pénzt, mennyi a’ statusnak szükséges, ké
sedelem nélkül elvehetni; 5) a’ sajtószabadságot felfüggeszt
hetni. — Ez utolsóra nézve a’ P a t r i ó t a  czímii ministeri Hír
lap ezt mondja-: „Ila azon terhes állapot, mellyben vagyunk, 
erőszakos rendszabályt kíván, úgy ez épen ollyan : mert ha 
e’ szabadság féken nem tartatik, ha a’ kormány, ha a’ tör
vényhozó test nem helyzi magát a’ szükséges állásba, úgy 
e’ szabadság megöl bennünket, és vagy despotismus vagy 
revolutio által veszünk el.“ így beszélnek most a’ sajtó- 
szabadság’ alapítói (melly az űj alkotmány’ 2 . czikkelye ál
tal nem rég biztosítatott), Holott még a’ gyermek is által
iáthatja, hogy korlátlan sajtószabadság mellett ez országban 
kormányt gondolni sem lehet.

N é m e t o r s z á g .
A’ II A N N O  VE R*AI K É R D É S .

A’ hírlapok’ e’ kérdés iránti véleményeinek múlt levelünk
ben fölhozott előterjesztését folytatólag, a’ C o u r i e r  igy 
okoskodik: „Szerencsétlenségünkre a’ volt cu m b e r l a n d i

herczeg az angol koronának legközelebbi örököse, ’s ezért 
hannoverai kormányrendelete minket közelebbről érdekel 
mint más akármclly nemzetet. E ’ hirdetmény által ő líj ki
rálysága’ alkotmányán kiadott a’ nélkül, hogy parlamentje’ 
vagy csak ministerei’ tanácsát is kikérte volna, hanem csak 
önakaratját ’s tetszését követi; örökösödési jogai minden 
nemzetek’ törvényén felül állanak. így cselekedvén nem en
ged népének választást, hanem felszólítja jobbágyait’s alatt
valóit tartozó hivségre, engedelmességre; az alkotmány 
nem felel meg nézeteinek; de nézetei könnyen kitaláltatlia- 
tók, noha azokat szép szavakba burkolja; fentartván ma
gának, hogy vazalljainak olly alkotmányt adhasson , a’ mii
lyen neki tetszik, vagy épen semmit sem, mint esze’ sugal- 
mai hozandják magokkal. — Még soha sem látta Europa a’ 
zsarnokságnak illy bizonyítványát, soha az önkénynek vilá
gosabb nyilatkozását! Ilannoverának régi ’s űj alkotmánya, 
minden törvényei elenyésznek királyi szava e lő tt, azt akar
ván , hogy ez hív jobbágyainak teljes kezesség gyanánt szol
gáljon. —- Alig hunyta bé szemeit eldődje, már is egy toll
vonással semmisíti annak jósága’ mívét, azon reformi char
tá t ,  mellyet IV. Vilmos nem rég hannoverai népének adott.“ 
— lllyformán még hoszasan okoskodván, a’ múltkor emlí
tett kirekesztő törvényt hozza javaslatba, sőt ha a’ királyné 
még előbb szoptatnék ki a’ Gondviselés által az életből, csak 
nyilvános fölkelés által menekedhetnék meg Anglia olly eri- 
sis tő i , melly őt R e f o r m - V i l m o  s’ chartájától volna meg
fosztandó. Végre hajlandónak nyilatkozik azt állítani, hogy 
a’ jelen parlamentnek el sem kellene oszlania, mig az or
szágot e’ fenyegető veszély ellen nem biztosította. — A’ 
S u n  a’ Gondviselés’ legnagyobb kegyelmének tekinti, hogy 
Anglia a’ cumberlandi herczeg’ hannoverai tettéből átlát
hatja , milly sors várt légyen reá , ha ő itt. a’ legfőbb hata
lomra jutna. Nem kételkedik állítni, hogy Ilannovera al
kotmánya nélkül már királyságnak nem tekintethetik, és fe
jedelme ezen alkotmány-nélkül nem több, mint a’ német bi
rodalomnak alázatos választója; mert azon hatalmak, mel
lyek királyi koronája’ méltóságáért kezeskedtek, egyszers
mind egy alkotmánnyal látták el, mellynek vele veszni kell. 
(Szörnyű tévedés ! A’ hannoverai alkotmány csak 1834től 
veszi eredetét, királysága pedig 1815 tő i , ’s Erneszt király 
épen az előbbi alkotmányhoz kíván visszatérni.) — De majd 
elválik, mit tesznek a’ hannoveraiak. Ha elszenvedik e’ 
zsarnoki bánásmódot, illy fejedelem’ méltó jobbágyai lesz
nek , ha pedig fiiggetlenségöket alkotmányos eszközökkel 
fentartják , semmitől se féljenek , mert bizhatnak az angol 
szabadelmü sympathiákban. Többnyire ezen hírlap is úgy 
vélekedik, hogy Erneszt királynak a’ toryk iránti gyenge
ségét maradéki az angol trón’ elvesztővel íizetendik meg; 
hogy a’ parlamentnek van joga őt kirekeszteni, ’s hogy a’ 
múlt parlamentnek sok tagjai megbánják az akkor hozott 
örökösödési törvényt, sőt a’ lordok’ házának számos tagjai 
is osztoznak e’ nézetekben, minek következésében úgy tekin- 
tendi őt Anglia, mint 1689ben a’ követelőt. — A’ M o r 
n i n g - C h r o n i c l e  a’ dolog’ velejére nézve egyet értvén 
az előbbiekkel , Erneszt király’ sympathiáját a’ tory párttal 
történetek által mutatja meg. — Ellenben a’ S t a n d a r t  
védelmezi a’ királyt, állítván, hogy ő kormánylevele által 
semmi alkotmányt nem forgat fel, vissza nem hűz vagy fel 
nem függeszt. Egyedül hit által nem kívánja magát iránta 
lekötelezni, ’s másoktól sem kívánja, hogy azt tegyék olly 
alkotmány iránt, mellynek, Ítélete szerint, revisióra van 
szüksége, melly meglévőn, ő azt az ország’ rendéi elébe 
terjeszteni Ígéri. Ezen tette által még nem eshetik azon 
gyanúba, hogy német alattvalójinak alkotmányát meg akarja 
semmisíteni, mert illy esetben örömestebb honjában ma
radna mint törvényszerű herczeg, hogysem a’ hannoverai 
trónra üljön mint hitszegett király. Emlékezteti az angolo
kat a’ király’ dicső atyjának ama’ nevezetes feleletére, hogy 
trónját inkább kunyhóval cserélné fel, vagy vérpaddal is, 
mintsem a’ h it’ szentségével játékot űzne. E ’ tekintetben Hja’ 
érzelmei semmivel sem alábbvalók, ’s Anglia nem leend olly 
igazságtalan, hogy ugyanazon charactervonásért az atyát 
hősnek, íiját pedig zsarnoknak nevezze. Végre ezen égés? 
statustettnek legkisebb tudományától vagy egyiittmunkálá- 
sától is mentnek nyilatkoztatja az angol conservativ részt, 
mert ha itt alkotmány-felforgatásról volna a’ szó, úgy va
lóban nem lehetne illy esztelenséget feltenni a’ tory párt
r ó l , melly az angol constitutional»; teljes épségben tartásá
ért mindig olly tüzesen harczol. — A’ T i m e s  még fel
függeszti Ítéletét, nem egyeztethetvén az egész dolgot. E r 
n e s z t  király a’ régi hannoverai alkotmányhoz kíván vissza
térni, ez azonban, noha igen aristocratikai, még is a’ fe
jedelem’ hatalmát tetemesen korlátolja. így a’ király’ va
lódi szándékát ki nem fürkészheti ’s az csak a’ jövendő ese
tek által fog kivilágosodni. De bármelly terve legyen E r
neszt királynak, bizonyos, hogy abban a’ conservativ párt
nak legkisebb része sincsen. Az e’ tárgyú vádok csijk vá
lasztói cselek, ’s igy kötelesnek érzi magát e’ h írlap , e’

hazugságokat és rágalmokat nyilvánosokká tenni. — A’ fran
czia hírlapok sem vevőnek csekélyebb részt e’ kérdés’ vita
tásában. (Folytatása következik.)

B a d e n  nagyherczegség’ rendéi’ második kamarájának jú
lius’ 2 2 kén tartatott ülésében I t z s t e i n  követ, a’ küliigyek’ 
ministeriuma’ költségjegyzékében (budget) előforduló „szö
vetségi költségek’“ rovatának tanácskozásba-vétele’ alkalmá
va l, az 1833dik évi hannoverai országos alaptörvény’ ideig- 
leni felfüggesztése’ következtében indítványba liozá, hogy a’ 
kamara iktatná jegyzőkönyvbe azon óhajtást: „miszerint biz
ton reményű, hogy a’ fenséges kormány a’ német szövetség- 
gyűlésen lévő követeinek, a’ hannoverai alkotmány’ visszavé
telére nézve tartandó tanácskozások’ alkalmakor, olly utasí
tásokat adand, mellyek a’ szövetségi oklevél’ 13dik ’s a’ bécsi 
határozat’ 56dik czikkelyének épségben tartására hivatkozván, 
a’ közvéleménynek Németországban okozott aggodalmát el
hárítani képesek legyenek.“ — Ezen indítványt sok követ 
pártolja, különösen pedig D u t t l i n g e r ,  R o 1 1  e c k , W e l 
k e r ,  S c h a a f  és E i c h r o d t  élénken ’s a’ szövetségi okle
vélre ’s bécsi határozatra ismételve hivatkozólag támogatják; 
B l i t t e r s d o r f f  minister pedig elleiie szegül, azt állitván, 
hogy e’ tárgy nem tartozik a’ kamara’ tanácskozásához , de 
semmi esetre sincsen eléggé felvilágosítva arra, hogy felőle 
valamelly véleményt ki lehetne mondani. — Iloszas vitatás 
után, melly általában a’ többi szövetséges’ statusoknak vala
mint a’ szövétség’ jogai’ teljes tekintete’ korlátjai között ma
rad t ,  I t z s t e i n  követ’ indítványa egyhangúlag elfogadtaték.

Baden-Baden, július’ 16.
A’ mai idegenek’ jegyzéke 6334 személyre megy. A’ né

zők’ érdeke a’ játékon egy német gavallér által emeltetik, 
ki szokatlan módon ’s eddig hallatlan szerencsével űzi játé
kát. — Itt a’ társasági körökben magas személyek’ várandó 
összejöveteléről ’s örvendetes combinatiókról beszélnek, — 
mit itt csak jelenteni is idő előtt volna, mivel ez eddigelő 
csak két magas család’ viszonyait illeti.

Oroszország’.
Sz. P é t e r v á r b ó l  július’ 19éről je lentik: Julius’ I. (13.) 

O felségének a’ császárnénak születésünnepe az úgynevezett 
P é t e r - u d v a r b a n  szokott fénnyel tartatott meg; a’ kelle
metlen idő miatt azonban a’ kivilágítás meg nem eshetett, 
melly azért is más napra halasztaték. Jóllehet a’ közönség
nek nagyobb része 13án Sz. Pétervárba visszatért, még is 
14én az összegyiilekezés épen olly népes volt és a’ sokaság 
Péterudvar’ pompásan kivilágított fasikátorában reggeli szür
kületig hullámzott.

Az idevaló német hirlap junius’ 1 3áról W i t e s b k b ő l  ezt 
Írja: II ü b e n  t h a l  statustanácsos a’ Wi t b a  folyón egy ön
feltalálta úszó hidat állíttatott fel. Ezen ünnepre nagyszámú 
kandi partlakosok jövőnek. A’ hídnak felállítása 2  első és 2 0  
másodpereznyi hihetetlen rövid idő alatt történt. Ha az álta
lában egyszerű rendszer, melly szerint e’hid készítetett, meg- 
vizsgáltatik, csodálkozni kell, hogy azt eddig fel nem ta 
lálhatták. Két tekeforma tutaj (szálhajó, ta lp ) ,  mellynek 
talapja a’ parthoz ér, a’ folyóvíz’ középen hegyeivel összeáll, 
’s a’ folyóval tompa szögletet képez, melly által a’ sebes 
folyam’ bármelly hathatós erejének ellentáll. A’ költséges és 
bátorságtalan horgony, a’ szállodáknál megkivántató karók 
’s lánczok itt egészen szükségtelenekké lesznek. Rövideden: 
elmondhatni róla, hogy maga magának elég. Ez űj találmány 
gyors fölállításának lehetősége’, egyszerűsége’ ’s biztossága’ 
tekintetéből különösen a’ háborúban ajánlatos.

T ö r ö k o r s z á g ' .
Smyrna, julius’ 8-

Billard orvos, ki gyógyulását és vesztegidejét szent Ró
kusbán folytatja, a’ kórházak’ igazgatóihoz és orvosaihoz egy 
megillető emlékirást küldött. Az érsek a’ nagy vicariussal 
és minden idegen consulok ott meglátogatták ’s kiki iparko
dik tiszteletét neki nyilvánítani. A’ város’ előkelői elhatároz
ták, hogy Egyptusban’s Asiában kimutatott, emberi erőt meg
haladó önfeláldozása’ megtiszteltetése ’sjutalinaztatása végett 
emlékpénzt veretendnek. Reményük, hogy Ibrahim hires 
basának felelete, melly szerint a’ dögvészben megholt bete
gek’ véres ingét viselő neineslelkü Bulardot eszeveszettnek 
nyilatkoztatta, ezen emlékpénzen helyet találand. A’ dög
vész szerencsésen csillapodik ’s azon tettleges tapasztalások, 
mellyeket Bulard e’ dögvészről szerzett ’s köztudomásnakká 
te t t ,  a’ nagy félelmet eloszlatták ’s bánásmódjához nagy bi
zodalmát gerjesztettek. Salonichibö 1 ellenben a’ legújabb hí
rek igen szomorítók. Junius’ 2 ?éig naponként 20— 30an be
tegedtek meg, és minden foglalatosságok megszűntek.

Kel étin diában kiütött a’ dögvész. Egy faluban annyi em
bert ragadott e l , hogy a’ holttestek’ megégetésére nem volt 
elegendő fa. Az még is vigasztalásul szolgál, hogy e’ ra
gály az indiai éghajlat alatt nem tarthat sokáig; 1819ben 
is csak nehány hétig mutatkozott.

A’ Rajzolatokra
folyvást előfizethetni.

Új előfizetőinek, kik a’ szerkesztői hivatalban fizet
nek elő ,

í> finom rézmetszetéi arczképpel ingyen
fog a’ szerkesztőség szolgálni.

A ’ p e s t i
Oríliopacrii privát Gyógy.intézei
a’ közönséget értesíti, hogy e’ f. év’ Sz.-Mihály’ havá
ban, egy új osztály nyittatik meg, mellyben J() minVy- 
kőros (serophulás) elgörbült ’stb. 95 — 125 IV. évne
gyed! díj mellett vétetik tel. — A’ tapasztalás a’ remé
nyen túl is bizonyítja, hogy némelly nagy elgörbiilé- 
sekben idősb individuumoknál is (különösen a’ gyen
gébb termetű nőnemből) ha megkivántató ideig marad
nak az intézetben, tetemesen segíthetni.

Ezen legolcsóbb osztály (a’ gyöngéd gondoskodásu 
szülék’ teljes megnyugtatására) barátságos fölvételben

a’ tanítás’ lényeges tárgyaiban, ugyanazon külső erő
szak ’s fájdalom nélküli, a’ gyengéd ’s lágy test’ ki
fejtését eszközlő gyógymódban, ’s ugyanazon örömök
ben részesül, ’s olly hamar ’s alaposan gyógyítatik, 
valamint azon osztály, melly évnegyedre 150 — 180 
p. ír. fizet. Melly az intézet’ tulajdon gyógyelveitől meg
kívánt szelíd orvosi ’s emberbaráti bánásmód immár sok 
jeles ember előtt az ország’ minden részében annyira 
ismeretes, hogy az intézetet tapintja a’ remény, mi
szerint majd nem sokára mindazok, kik benne segítsé
get keresnek, némi felette hoszas, gyógymódról! tu
dakozások helyett, teljes bizodalommal fognak hozzá 
folyamodni; — nem tartván attól, hogy egy orvosi intézet 
gyenge betegeket, vagy kéz’ és láb’ csontjaiban szen
vedő gyermekeket nrthopaedi testgyakorlatokkal fog or
vosiam !

A fen említett olcsóbb osztály, csak korlátozottabb 
lakhelyére, ’s franczia nyelvi oktatásra nézve fog ama
zoktól különbözni.
, Minthogy az intézetbe nem csak félre-nőttck, hanem 
éji csonti! mirigyesek is vetetnek fel: egyes individuu

mok’ (talán eddig titkolt) növés-hibái az intézetbe való 
beadás által annál kevésbé fedeztetnek föl.

Az intézet’ szabott díjai, a’ ruha’ és mulatságok’ 
költségén kívül, minden kiadásokat magokban foglalnak.

Ide járókra  (betegekre, kik az intézetet csak láto
gatják, ’s benne nem laknak) következendő rendsza
bály tartozik: évnegyedenként fizetnek

lör, kik egész napot töltenek az intézetben, 75 fr. ji. p.
2or, kik kétszer látogatják naponként az orthopaedi 

gyakorlásokat, 55 fr. p. ji.
3or, kik naponként ezt csak egyszer teszik, 40 fr. p.p.
Ezek a’ megkivántató ’s gyakran nélkülözhetlen kö

telékeket (Bandage) az intézetből kaphatják.

S z á l é  Lajos k. táblai ügynöknél Pesten Hainrich 
ház 6 sz. első emeletben bérmentes levelek által, biz
tos utasítást vehetnek mind azok, kik a’ herczeg Lich- 
novszky féle országosan finomnak ösmért juhfajból ko
sokat, vagy anyakai venni szándékoznának.

V MAGYAR-OVARI főherczegi urada- 
£ lom’ igazgatósága’ hivatala által ezennel

__________köz hírré tétetik , hogy e’ folyó évi Sz.
Mihály’ hava’ 7dik napján reggeli 9 órakor Mosony 
mezővárosában az uradalmi majorban flPVCl*C‘S 
fog tartatni, mellyre:

öregebb a n y a ..................................  600
tenyésztésre alkalmas fiatalabb anya 1000

két esztendős ,, 200
tókló  ̂ „ 200
jerke (nőstény) bárány 200

két és három esztendős hágó kos . . . 
azon időbéli ü r ü ............................... . . .

2200
500

2300
ö ssz e se n .................. 5000 darab

{ l i l l o K  azon árverés? utján történendő eladásra ki 
fognak állítatni azon észrevétellel, hogy az érintett ko
sok az árverésen kívül is szabad kézből, szabadon ha» v- 
ván a’ vevőknek a’ választást, naponként eladatmik. 
Költ Magyar.Ovárott, Sz. Jakab’ havának 18dik nap
ján 1837dik esztendőben. (4)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridiik.



I»0*SO\T, lie delén 11. szám. AUGUSTUS* 8 k*» 1831.
Tartalm a:

n’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és oily gyors 
liirüladása, hogy e’ tekintetben minden honiujsag- 
levelet megelőz; a’ magyar literatúraiján ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészét’, közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdasá»-’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató ezikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá sfa lv i Orosz József.

Feltételeit.:
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F\ könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyvmiíhelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendők : „A’ Hirn ők' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s Ízetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyar- és Érdélyország*.
Hiteles privát-levelezésünknél fogva tudjuk, hogy 

Ő cs. kir. Felsége Do lira Abrakául, temes-fabriczi 
lelkészt, E r d é l y i  János, belényesi gymnásium- 
igazgatót, S z i l á g y i  Simeon, pocsaji — , A I e xi 
János, várad-olaszi — és Aaron Tódor, galsai lel
készeket, a’ nagy-váradi egyesült görög szertartási! 
főkáptalan’ tisztéletbeli kanonokaivá kegyelmesen 
kinevezni niéltóztatott.

A’ főméit, erdélyi k. u. Cancellariánál f. e. augus- 
tus’ 3kán Rudai l l o g y a  György kir. lajstromozó, 
valóságos udv. fogalmazóvá; — Zilahi L a s k a y  
Károly udv. Írnok, udv. lajstromozóvá; — Sz. Fe
jér vári T ö r ö k  János udv. járulnok, udv. Írnokká; 
— végre Felső-Csernátoni B őd  Péter gyakornok, 
udv. járuSnokká neveztettek.

Folyó évi július’ 2 5. és következő napjain tartatott sz. k. 
Pozsony városában t. K u b i n y i  Gáspár ur’ elnöksége alatt 
számos egyházi ’s világi küldöttek’ jelenlétében , az ágos
tai vallás tételt követők’ e g y h á z i  k e r ü l e t i  g y ű l é s e .  
Ennek kezdetén t. R ó t h  Mihály ur, pozsonyi polgármes
terré ’s helybeli és esperest! felügyelővé lett kineveztetése’ 
következtében, főjegyzői hivataláról lemondván, erre köz 
megegyezéssel t. A n d r e  á n s z k y  Antal t. n. Liptó várme
gyei táblabiró ur neveztetett ki. E ’ gyűlés alatt több hely
beli egyházi ’s oskolai tárgyak vétettek tanácskozás alá, mel- 
lyeknek elhatározása után a’ consistoriumoknak szabályos 
rendezése jött szóba. Ez iránt a’ Pozsony, Mosony, Nyit- 
ra , Liptó ’s Turócz vgyei esperestségek’ küldöttjei észre
vételeiket (reflexió) írásban benyújtván , több vitatások’ vé
geztével az elnök ur oda nyilatkozott, hogy mivel e’ tárgy 
az országgyűléstől várhatja általános eldöntését ’s megerő
sítését, ezt hát arra halasztani, egyszersmind addig is, 
míg ez beállana, az e’ tárgyban kinevezett küldöttség’ mun
kálatit előbb ugyan mélt. báró P r ó n a y  Sándor u r , az 
ágostai vallástételt követők’fő felügyelője’ f. é. június’ 2 0 ról 
költ rendelő levele’ következtében, a’ f. é. September’2án Pes
ten tartandó fő consistorium’ tanácskozása alá bocsátatni ’s 
onnan ugyanezt a’ nm. m. k. Helytartó Tanács’ kegyes szine 
elébe terjesztetni jónak lá tná, — mellyen az egész gyűlés 
megnyugodván , a’ többször tisztelt elnök ur személyes ér
demei által diszesített ’s mindenek’ általános megelégedésé
vel viselt felügyelői hivataláról, mind az egyházi mind a’ vi
lági rendek’ mély fájdalmára , lemondott.

Méltóságos Nemcskéri K i s s  Pál urnák, a’ magyar tenger
mellék’ igazgatójává lett kineveztetésekor tartott ünnepélyekről 
még részletes tudósítást kapánk fiumei levelezőnktől, július’ 
29éről, mellyből toldalékképen ezeket közöljük: , ,0  méltó
sága f. h. 5kén közelítvén hozzánk, útközben először Buccari 
város’ követsége által Jelenyei helységben fogadtatott; utóbb 
Csavne’ határszélén egy a’ fiumei patrícius tanácsosok, keres
kedői osztály és az előkelő lakosokbul álló számos követség, 
innen tovább haladván a’ F i  um á r a  hídnál a’ Fiume városi

P e s t i  g y  a p j u - r a k  t ä r .
(Bekiililetett.)

Az újabb időnek legörvendetesb jelenései közé tartozik azon 
tettleges törekvés az anyagi jobblét felé, melly a’ magyar 
közipart nem sokára megszabadítandja azon bilincseitől, mel- 
lyekben az, többnyire ön nemtevésünk’ következtében, sorva- 
doz. E ’ boldog törekvésünk a’ materiális jobblét, mint ki
fejlődésünk’ elkeriilhetlen föltétele felé mindinkább vissza- 
helyzendi valódi becsébe némelly felingerlők’ azon állítását, 
hogy minden előmenetiinknek csak külső befolyás vet gátat, 
mellynek elhárítására olly bölcs tanácsokkal látnak el, hogy 
ha általánosan követtetnének ’s egyéb kedvező körülmények 
ármányukat nem enyhítnek, a’ legszomorúbb következmények 
megjelenni nem késnének. De hála a’ magyarok’ Istenének, 
a’ józanság nem hagyó el honunk’ tapasztaltabb, miveltebb ’s 
birtokosabb osztályait, úgy hogy már a’ mérsékelt észnek ’s 
hideg körültekintésnek intő szava sok helyütt szerencsésen 
ví a’ tudatlanság’, vakbuzgalom’ ’s önség’ harsogásával. Már- 
már kezdi unni honunk’ józanabb része a’ sok politikai de- 
clamatiót, a’ haszontalan felingerlést ’s azon szivreható ti
rádákat, mellyek csak még tapasztalatlan füleket kecsegtetnek 
’s csábítanak el, de szinte már kiállhatatlanok mindazok előtt, 
kik élesb taglalatot használván , a’ czifra szónok’ zsákjából 
ki látják állani a’ szeget. ’S igy már nálunk is , mint Euró
pában majd mindenütt, túlélte magát a’ demagógia, melly 
önséges vágyait a’ hazafiság’ bő köntösébe burkolván , a’ kön- 
nyenhivő sokaság’ szenvedélyeit biztos hídnak használja, mel
lyen titkos czélját, a’ megcsalatottak’ harsogó éljenei közt, 
kényelmesen elérhesse. Vége már mindenütt a’ felingerlők’ 
arany korának, ’s nincs messze már azon időszak, hol a’ po

tiszti kar, végre a’ kormányzói palotában a’ tengermelléki 
k. kormány, egyéb királyi tisztviselők s az itten tanyázó ka
tonai tiszti kar által ünnepélyes szertartással megköszönte
tett, a’ tengeri hajók’ ágyurobajai ’s a’ tömegben összesereg- 
lett népnek szünetlen örömkiáltásai közt. A’ következett na
pokban ő méltósága elfoglaló a’ kormányzói helyet, ’s külön 
mint Fiume ’s Buccari városok’ kapitánya, az illető gyüleke
zeteket lelkes beszédekkel iidvözlötte. Ez időközben a’ ten
geri hajók’ ünnepi vitorláikat lobogtaták, a’ város és a’ séta
tér ki vala világítva, az itteni hangászegyesület először a’ 
tengeren, utóbb partra szállva zenével tölté el a’ környéket; to
vábbá a’ városi játékszínben fényes táncz- ’s a’ nép’ számára 
nemzeti mulatságok adattak ; a’ többi magányos egyesületek 
az általok különös Ízléssel rendelt bálok és mulatságok ál
ta l ,  tiszteletük’ kijelentésében egymást felülmúlni vetélked
tek ; végre e’ napokban ns Zágráb vármegye’ részéről fényes 
küldöttség érkezett, ’s ő méltósága által illő szertartással 
fogadtatott. — llly közöröm’ kijelentése nyilvános jele azon 
bizodalomnak, mellyel az itteni közönség az lijonan nyert 
kormányzó’ személye ’s jövendő hatása iránt viseltetik.

Baja , julius’ 30.
A’ majd hathéti huzamos esőzés nem kevéssé aggódtatá a’ 

Bács megyei gazdákat, kiknél első jövedelmi forrás — a’ ga- 
bonatermési bőség. Megvigasztalva lettek azonban julius’ 
26ika utáni napokban az igazi caniculai időjárással, ’s min
denütt sietnek az áldásteli termést letakarítani ’s összehor
dani; ’s ha igy kedvez az aratási idő még tiz napig, ag
godalmunkat vidám öröm váltandja föl. E ’ részben tehát ki 
lesz elégítve várakozásunk, de ismét nyugtalanítja kereske
dőinket azon bizodalmatlanító jósla t,  hogy a’ kereskedés 
multévi tespedésében maradand , ’s igy tavalyi veszteségük 
nem csak helyre pótolva nem leend, hanem még tőkepénzök 
is koczkáztattatni fog. A’ gabona’ ára mindennemüre nézve 
olly csekély, miilyen több év óta nem vala; ’s még sem ke
restetik senkitől; Dunánkon soha sem lebegett kevesebb ke
reskedői vitorla, mint tavaly és most.

A’ p e s t i m a g y a r  s z í n h á z ’ megnyitásának ideje mind
inkább közeledvén, a’ t. részvényes igazgatóság’ szinészeti vá- 
lasztottsága julius’ 2Gkán és 27kén tartott üléseiben, drámái 
igazgatónak t. B a j z a  J ó z s e f  urat, dal- és tánezjáték’ ’s han- 
gászat’ igazgatójának l l ó t h k r e p f  G á b o r ,  színházi titok- 
noknak S z i g l i g e t i  E d u a r d  színész urat, pénztárnoknak 
pedig G e r e n d á i  urat választá. — Első játéknak a’ színház 
megnyitásakor ,,Belizaru szomorú játék határoztatok. Ezt 
azonban egy ugyanez alkalomra V ö r ö s m a r t y  ur által 
jambusban irt előjáték fogja megelőzni. — A’ pompás új 
ruhatár’ készítésén nagy erővel dolgoznak. — A’ padiázat’ 
igen csinos festése készen van, ’s most már a’ páholyok’ fes
tetnek, mire hasonlag igen kellemes, világos, zöld kékes szin 
választatott. — A’ páholyok köztti oszlopok aranyzottak 
lesznek. A’ függönyök, színfalak és egyéb mozgó díszítmé
nyek a’ legczélszerübb ’s nálunk eddig nem ismert készületül 
gépelyek által tétetnek mozgásba. — N e e f e ur , a’ német 
színházi festő, már elkészité a’ szerződés által magára vál
lalt 24 díszítményt ’s függönyt. O t t o  ur ,  Londonból jött 
művész, most festi ama’ függönyt, melly új színházunk’ hom-

litikai szemfényvesztő nem sokkal leend becsesebb tekintet
ben a’ többi illynemű színjátszóknál. — Máshol keresik már 
most jólétöket a’ nemzetek, mint a’ polémia’ habozó tenge
rén.; — E ’ tárgyróli bővebb értekezést más alkalomra hagy
ván , i t t  egy csak most létesült olly intézvényt Írandók le, 
melly honi gazdaságunk’ egy ágára legáldottabb befolyást 
gyakorol, ’s többi osztályaira kiterjesztve, a’ földbirtokosnak 
egy új boldog időszakot igér. Ez a’ p e s t i  g y a p j  u r a k t á r ,  
mellyet a’ gazdasági egyesületnek köszön a’ haza. Fontolóra 
vévén t. i. e’ közhasznú intézet a’ gyapjutenyésztők’ kedvetlen 
sorsát, biztosságot küldött ki, melly is következő véleményt 
terjeszte e lő :

A’ Gazdasági-Egyesület’ e’ folyó évi martins’ ISkán tartott 
közgyűléséből kiküldött bizottság, szoroson követvén azon 
elveket, mellyeket kiküldetésekor munkássága’ vezéréül neki 
az Egyesület szabni méltóztatott: bátorkodik ezennel a’ tárgy’ 
érdekeit, egyszersmind pedig a’ véleménye szerint szükséges 
szabályokat a’ nagyérdemű Egyesületnek ajánlatképen elő
adni, a’ mint következik: A’ mennyire tökéletes statistical 
adatok’ hiányában a’ valóhoz közelíthetni, legutóbb C s a p -  
l o v f c s  János ur Magyarországban az összes gyapjúmennyi
séget mintegy 400 ezer, az ebbéli kivitelt pedig 180 — 200 
ezer mázsára, végre az utóbbiért az országba a’ külföldről 
béfolyó pénzt 18 — 20 millió forint ezüst pénzre becsülte.-—- 
De átaljában kétségen kívül vagyon , hogy jelenleg minden 
iparbeli ágazatok felett a’ gyapjú hoz hazánknak szembetűnő 
legfőbb hasznot; Pest pedig, legalább az áru’ mennyiségére 
nézve, az európai száraz földnek legnagyobb gyapjúvásárai 
közé tartozik, llly alapra támaszkodva a’ Gazdasági Egyesü
let legélénkebb részvéttel fogadta mélt. gróf A n d r á s y  György 
ur’ felszólítását, nyittatnának aláírási ívek, mellyeken a' ha
za’ köz jólétéért buzgó juhtenyésztők több évekre köteleznék

lokzatát tárgyazza, ’s az említett előjátékban fog használtatni. 
A’ színpadi előzőt’ fölébe (valamint Budán volt) óra is téte
tik , mellynek számlapja üvegből lesz, ’s rajta a’ számokat 
szeszvilág teendi láthatókká.— A’ szeszvilágításhoz szüksé
ges hajlék a’ fű vészkert’ udvarához érő keleti oldalfal mellett 
már építtetik, 's a’ világításhoz szükséges szerek munkában 
vannak. — Minden a’ legélénkebb mozgásban van,  ’s vala
mint egy részt nyugtalan kíváncsisággal, úgy más részt biz
tató megnyugvással tekintünk e’ csinos színházunk’ megnyi
tása’ napjának elejébe. — A’ magyar szabóczéh által tett 's 
múlt napokban említett ajánlat iránt még pótlékul említjük, 
hogy az , bár érdeme szerint köz hálát érdemle, de, mint
hogy már az ajánlott tárgybeli munkák Kostyál Adám urnái 
készen voltak, el nem fogadtathatott.

A’ pesti magyar színház’ megnyitására ezélzandó üdvözle
tek’ beküldésére szolgáló határnap azoknak kedvükért , kik 
mnnkájokkal elkéstek, vagy még ollyasokat készíteni akarná
nak , augustus’ lOig halasztatott. — Figyelmeztetjük a’ t. 
Írókat, hogy az üdvözletek’ nyomtatott gyűjteménye az egész 
honbeli hatóságokhoz szerte küldöztetni fognak. (Regélő.)

A u s z t r i a .
O r v o s i  t u d ó s í t á s o k .

O Felsége’ a’ Császárné’ vörösbeli betegségének 
enyhülése igen kedvezőleg halad előre. Hasonló
kéi) ő Felségének egészségi mibenléte megnyug
tató. I s c h l ,  aug. 1. 1837. Raimann.

O Felségének a’ Császárnénak, tegnap jelentett 
betegségi kedvező mivolta folyvást tart. E ’ szerint 
ő Felségének egészségi állapotja hasonlólag meg
nyugtató. i s c h l ,  aug. 2. 1837. Raimann.

Ő Felsége’ a’ Császárné betegségének lefolyá
sa egészen rendes; részenként kezdődik a1 bőr- 
hámlás. O Felsége folyvást jól érzi magát. — 
I s c h l ,  augustus’ 3kán 1837. Raimann

Ő Felsége a’ Császárné’ betegségének rendes 
lefolyásában és ahoz képesti jóllétében tegnap óta 
nem történt változás. — I s c h l ,  augustus’ 4kén 
1837. Raimann.

O cs. Fensége L a j o s  Főherczeg f. hónap’ 2kán 
kívánt egészségben érkezett lseidbe; ugyan oda 
julius’ 29kén ő felsége a’ bajorországi özvegy ki
rályné ’s egy nappal előbb ő fensége a’ badeni öz
vegy nagyherczegné, két leányának, u. m. V a s a  
herczeg’ nőjének és Maria  herczegkisasszonynak 
kíséretében hasonlólag megérkeztek. — A’ magas 
vendégek f. h. Íjén a’ játékszínt, melly e’ végre 
igen ízletesen volt rendezve, meglátogaták.

Becsben 183öban a’ szegényeket ’s ügyefogyottakat ápoló 
jótévő intézet 67,455 elszegényedettek’ fölsegélésére 1,410,977 
irtot és 2 1  krt fordított pengő pénzben.

magokat, gyapj okát Pesten, közös rakhelyen , eladásra ki
tenni a’ nélkül, hogy ez által a’ szabad eladásban legkeve
sebbé korlátoztatnának, vagy szerfeletti raktárbér által ter- 
heltetnének.

Az intézet’ jövendő fogalmának fővonatai következők: A’ 
vevő  eddig kénytelen volt a’ város’ minden részeiben, többnyire 
sötét, szűk’, tisztátalan rakhelyekben ’s kisebb mennyiségek
ben a’ gyapjút összekerestetni, ’s majdnem látatlamíl venni; 
a’ miért is az illyekhez nem szokott külföldi nagy kereskedő, 
ha bármelly ritkán meg is jelent Pesten, többnyire vétel nél
kül tért vissza. Ezentúl pedig kiki, tág és, világos raktárban, 
nagy mennyiségű és jobb mint közönséges minőségű gyapjat 
találna egyesítve, ’s a’ kialkudt árút hitelesített mázsán ve
hetné által. Növekednék tehát a’ vevők’ száma, és remélhe
tőleg leginkább külföldi nagy kereskedőkkel, kik a’ tenyész
tővel könnyen megosztanák az eddig közben járni szokott ke
reskedő’ nem csekély nyereségét. — A’ t e n y é s z t ő  a j i \ '  
vevők’ száma’ növekedése és minőségűk’ változása által egyen
lőn nyerne, bj Nem lenne kénytelen, mint most gyakran tö r
ténik , a’ fennemlített alkalmatlan rakhelyek’ fölkeresésére 
sok becses időt fordítani, e j  Megismeri ezen tettleges isko
lában egyik a’ másik’ gyapjút, az összehasonlítás által pedig 
tulajdon gyapjúnak becsét. Mig kényelmetlen utjai miatt an
nyival tágabbnak látszó hazánkban illy összesítő középpont 
nem sikerül, legjelesb tenyésztőinknek sem lehet igazi ismé- 
retök gyapjoknak becse felől, legbecsesb árúnkat a’ honi ve
vők’ nem csekély megelégedésére több-kevesebbet vaktában 
adjuk el. d j  Különösen és főkép azon tenyésztők, kiknek 
gyapjok sem nem annyi, sem nem olly nemes, hogy az ol- 
hiresiiltek közé számítathatnék: nem szabadulhatnak bizto
sabban nehány hajhász’ (sensal), és á’ helybeli kisárosok’ 
cselei közűi, mellyek az illy kisebb tenyésztők’ nagy számát



fagybritaniiia ’s Irland.
Azon erős mozgásról, mellybe Nagybritanniát egy álta

lános választás teszi, némi fogalmat szerezhet az , hogy ez 
idő alatt a’ postajövedelem több mint 1 0 0 , 0 0 0  font sterling
gel szaporodott. Majd annyit jövedelmeztek a könyvnyom- 
tató-intézeteknek is azon hirdetmények, körlevelek, jegyzé
kek ’s egyéb jelentések, mellyekben szavazatért könyörög
nek. A’ M o r n in g -C  h r  o n i cl e ide számítja még a’ se
bészek’ keresetét is azon fejek’ és csontok’ bekötözéséből, 
mellyek választások’ alkalmakor töretnek be.

A’ királyné J. R u s s e l  lord által egy levelet intéztetett 
M ú l  g r a v e  lordhoz, mellyben teljes helybenhagyását nyi
latkoztatja Irland’ eddigi igazgatása iránt, és serkenti őt, 
hogy az igazgatást ezután is ugyanazon szellemben folytassa.

Franc zlaor szag*.
A’ juliusünnepek minden esztendőben alább szállanak. 

Az lső napon (július’ 27kén) csupán alamizsnát osztogat
tak ki a’ szegények között. A’ második nap sem volt fénye
sebb az elsőnél. A’ templomok, mellyekben a halottas 
isteni tisztelet tartaték, azelőtt igen gazdagon valának föl
ékesítve , de ezen felékesítés évről évre egyszerűbb lön. Csak 
a’ louvrei síroknál lehetett valamivel több díszitvényt látni, 
minden sir mellett egyegy nemzetőr állott. Mivel az eles
tek’ maradványai most takaritattak el utólszor egyik teme
tőbe, a’ végső tiszteletet is most adták tehát meg nekik, de 
még többet is tehettek volna. Nehány csoport fiatal ember 
vonult keresztül az utczákon , a’ rendőrség’ vigyázatát log- 
lalatoskodtatván. Ezen ifjak’ karjain fekete szalagok, ’s 
némellyck' zsebjeiben halotti beszédek voltak. A’ nép csen
desen viselte magát.

C o s  te  Jakab u r , a’ Temps czímii hírlap’ kiadója, a’ be
csületrend’ vitézévé neveztetett. Ezen eset alkalmat nyújt 
neki , a’ ministerium’ viszonyát a’ sajtó iránt megvitathatni 
azon kérdésben: Mikép állhat publicista, függetlenségének 
sérelme nélkül, összeköttetésben a’ kormánnyal? — Két neme 
van, úgymond, ezen összeköttetésnek: egyik alattomos és 
kárhoztatható, másik nyilvános és becsülésre méltó. O az 
utóbbit mindenkor pártolta; a’ miért is szükségesnek állítja, 
nagyeszű politikai férfiakat a’ köz ügyekbe avatni, de mellette 
nekik privát-helyzetökre ’s véleményökre nézve teljes szabad
ságot engedni. Eddigelő ugyan a’ ministerium , kivévén a’ 
mostanit, rendesen csak az első összeköttetés módot gyako
rolta. Itt semmi sem egyszerűbb és könnyebb, mint kész czik- 
kelyeket, dicsérő jegyzékeket, ministerpárti jelentéseket kül
dözni fizetés mellett és ellenőrködés nélkül. De a’ hirlap- 
szerkesztő , ki ezen , majd mindenkor a’ kormányszékek’ di
cséretére irt munkákat vizsgálat és hitelesítés nélkül fölveszi, 
a’ köz bizodalom által reá ruházott characterhez épen nem 
illőleg cselekszik. Ha a’ gyámolítás’ rendszere uralkodott, ez 
részint onnan ered, hogy némellyek azt hitték, mintha hír
lap’ szerkesztésével semminemű köz hivatal nem férne össze. 
E ’ szerint a’ hivatalokban! részvétből egyedül az időszaki 
sajtó’ emberei rekesztetnének ki. Ez képtelenség volna , mi 
Francziaország’ demokratikai monarchiájára nézve veszélyes 
lehetne, ’s épen a’ leghathatósb értelmességeket arra kárhoz
tatná, hogy csupán heves thenreticusok legyenek. Hogy azon 
ezernyi parancsoló okokat, mellyek által gyakran látszatos 
igazságtalanság mentetik, méltathassuk, a’ kormány kebelé

tekintve, tízszeresen nyomasztják az összes nemzeti ipart, 
sőt sok értelmes gazdát egészen elijesztnek a’juhok’ tenyész
tésétől, vagy legalább nemesítésétől, e j  Élénk vetélkedés 
fog mulhatlanűl a’ tenyésztők közt támadni nem csak a’ bir
ka-nemesítésre, hanem a’ czélszerű mosásra és a’ nyírt gyap
júval való bánásmódra i s ; ez utóbbi pedig legsürgetőbb szük
ségeink közé tartozik, melly bizonyosan és könnyen fog pó
to lta tn i, mihelyest ebbeli érdekeinkről egymást tettleg fel
világosítjuk. f j  A’ társaság azok’ számára , kik nyirés után 
azonnal gyapjok’ árának legalább egy részét kénytelenek fel
venni, hasonlíthatlanúl könnyebb föltétek alatt lesz képes 
költsönt szerezni, mintsem rendesen az egyes tenyésztők, a’ 
mi jelenleg, és magában is, a’ nemzeti iparnak igen tetemes 
nyeresége; de egyszersmind egy jövendő nagyobbnak, tud
niillik a’ bank’ és hypothecai rendszernek első csiráját képezi.

Ezen és több egyéb okokból a’ nemes gróf’ indítványát az 
Egyesület összhangzó örömmel és azon meggyőződéssel fog
adta el, hogy a’ gyapjúvásároknak hasonló intézetek általi 
előmozdítására bármennyi fényes és gyakorlatilag serkentő 
példa legyen más nemzeteknél előttünk, az illy vállalat még 
is több ingerre és több jó alkalomra, mint nálunk, sehol sem 
találhatott; ’s hogy a’ tárgynak illy világos felfogása után a’ 
tettnek további halasztása a’ józan ésszel, a’ csínosodással, 
a nemzeti jóléttel, és igy hazafiságunkkal hanyathomlok üt
köznék össze.

Ezen intézet’ raktárául eleinte a’ régi nemzeti lóiskolának 
kellett volna szolgálnia, de miután az tetszett ki, hogy ebbe 
2400 mazsa is alig férne, ’s ahoz számtalan akadályok já
rulnának, azért az egyesület’ küldöttsége Ullmann’ elébbi 
dohány-raktárát a’ szigettel általellenben bériette ki, még 
pedig eleinte csak augustus’ végéig; mivel azonban előre 
lehetett látni, hogy a’ jelenleg nem kedvező elkelés’ nézeté
ből az eladás azon időig meg nem történhetnék, e’ hely 1838. 
évi augustus hónap’ végéig bérleteit ki, hogy ez által a’ jövő 
esztendei nyirés is beszállítathassék; — az új gyapjúraktár 
addig alkalmasint elkészíilend ’s akkor tulajdon raktárjokat 
használhatják.

A’ gyapjú’ elrendelése ’s eladása végett L i e d e r n  a nn  Fri- 
drik úrral, pesti nagykereskedővel, alkura lépett az Egye
sület, miután ennek tagjai már mintegy 4500 mázsa beszállí
tandó gyapjúra aláírtak. Az alulírtak pedig úgy kötötték le 
magokat:

1 szőr. Hogy csak termesztő, és egynyiretü gyapjúra, ve
hessen részt ezen aláírásban. 2 szor. Hogy minden termesz

ben kell élnünk; hogy a’ kormányt teljes meggyőződéssel 
védhessiik, mindén indító okait tudnunk kell. így erős leend 
a’ hatalom’ és sajtó’ szövetsége , s még is szabad marad, az 
igazság’, sőt a’ kormány’ javára. így a számadási tudósítást 
meg lehet víni 's az ostromállapotnak ellenszegülni, a’ meg
kegyel mezest védeni ’s a’ szökevények kizáratasát sajnálni, 
a’ legitimista véleményt megtámadni, a’ nélkül, hogy a’ meg
előző (praeventivus) elfogatások és házmotozások jóváhagyat
nának.

Paris, juliusT 24.
Azt hiszik, hogy a’ legitimisták ellen gyakorlott szigorú

ság’ igaz okát fölfedezték: azt mondják t i., hogy don C a r l o s
előmenetelét franczia tisztek intézték, franczia segédpénzek, 
a’ toryk’ ’s mások’ adakozásai gyámolították, a legszorosabb 
összeköttetésben a’ legitimista egyesülettel. Krisztina király
nénak minden jót kívántak, Angliára nehezteltek, melly töb
bet tön ’s ezáltal érdekeiről gondoskodók; azután visszavo
nultak ’s ezáltal a’ cadivi alkotmány’ létesiilését elősegítették. 
Alig jött létre ezen alkotmány, ismét eltörlötték ; és pedig 
ekkor angol segéllyel; dón Carlosnak szerencsét kívántak a’ 
zendiilők ellen; de midőn dón Carlos előmeneteleket tön, 
aggódni kezűének azon új helyzet miatt, mellyet azáltal a’ 
legitimisták Francziaországban nyerőnek; dón Carlosnak te
hát G en  on d e ,  B e r r y e r  és W a l s h  urak’irományai’ meg- 
motozása által körmére ütöttek. Tovább akarnak menni? 
legitimistáink által don Carlos’ számára biztosított erkölcsi, 
hanem pénzbeli segedelemből felségsértési vádat támasztani ? 
’s ha ezt nem akarják, mit akarnak? Valami felet, egy sem
mi t? Ámde illyés dolgokban elhatározottan kell cselekedni, 
egy ügyes kényuraság’ (despotismus) értelmében, miként Na
p o l e o n  a’ jacobinusokat és legitimistákat egyszerre nyomta 
el, ho^y őket aztán statustanácsosoknak, kamarásoknak és 
hadi tiszteknek használhassa; vagy úgy kell cselekedni, mint 
Angliában : nagyobbnak lenni a’ pártoknál, fentebb állani, 
kormányozni, előre menni, ’s igy azokat lassanként a köz 
szellem’ foglalatoskodtatása által feledésnek átadni. Minis- 
té r i , bírói ’s rendőrségi zaklatások pótlékai az apróság-szel
lemnek és semmire sem használhatók.

Azon levélnek, mellyet G e r a m h  M a r i a  J ó z s e f ,  
amaz isméretes néma barát, de  l a  M e n n a i s  apáthoz kül
dö tt ,  következő foglalatú: „Uram! soká kétségeskedtem, 
hogy Önnek ezen sorokat Írjam ; hanem kegyed’ sorsábani 
gyöngéd részvétem , azon barátság, mellyel Ön iránt visel
tetem , a’ nélkül, hogy személyesen szerencsém volna is
mérni, ezt kötelességemmé tették, melly annál jobban kész
te t ,  mennyivel inkább lélekisméretemtől azon kevés nap 
a la tt ,  mellyeket még élendek, örökös szemrehányást kellene 
szenvednem, ha Önhöz gyáva halgatással viseltetném, ez 
szívemet szomorítaná. — Több év előtt, midőn a’ néma ba
rátokhoz (la Trappe) jövék , kezembe akadt Önnek E s s a i  
s u r  l ’ I n d i f f é r e n c e  czímii könyve’ első kötete; nem 
találtam szókat azon behatás’ lerajzolására, mellyet ben
nem szerzett, megszerettem Önt ’s annyira csodáltam, 
hogy soká fontolgattam , valljon kolostorba léptem előtt ne 
ismérkedjem e meg egy olly férfiúval, kinek lángcsze Fran- 
cziaországnak dicsőségére , az anyaszentegyháznak örömére, 
az istenteleneknek kétségbeejtésére vala szolgálandó; neve 
’s képe lebegett azóta magányomban mindig gondolatom 
előtt, és nem is kételkedtem kortársainak tisztelete ’s cso
dálkozása felől. — Több évekig éltem a’ kolostor’ elvonult

ságában a’ nélkül, hogy tudtam volna, mi történik a’ vi
lágban, ’s később , midőn kolostori rekeszem’ el kellett hagy
nom , meglátogattam a’ S i n a i  hegyet ’s a’ szent földet; 
elvesztettem szemeim elől Európát ’s felső Egyiptusból tör
tént visszatértemmel hallottam csak valamelly bizonytalan 
hirt Kegyedről. Alig jöttem vissza hoszas vándorutamról, 
midőn egy könyvet mutattak, melly „ P a r o l e s  d ’ un  
c r o y a n tu czímet viselt. A’ könyv kiesett kezemből, ’s 
körömszakadtig azt erősítettem , hogy azon könyvet nem Ön 
irta. Mivel pedig nem sokára bizonyossá tétettem , hogy 
véleményemben hibáztam, Uram ! különös szerencsémnek 
tartottam volna, ha ezen pokolbeli szép ( infernaleinent 
beau) munka’ nagy részét véremmel törölhetném el. — És 
még, a’ mennyire lehető, mélyebb fájdalmat kelle érzenem; 
mert újabb kíméletlenség várt a’ szent székre , a’ Jézus 
Krisztus’ helytartójára ’s ennek személyében a’ mi szent val
lásunkra ; Önnek „ A f f a i r e s  de  R o m e “ czímii utolsó 
munkáját értem. Midőn ezen irományt szinte görcstől meg
lepetve átforgattam , gyakran arezra borultam ’s imádkoztam 
Önért; mivel úgy tetszett, mintha az égből letaszított an
gyal’ szárny-csattogását hallottam volna. — Mindazáltal 
az Ur iránti barátságom nem csökkent, sőt inkább növeke
dett,  mivel véleményem szerint Ön a’ szerencsétlenség’ leg
alsó lépcsőjére hágott. Állapotja kimondhatatlan szánako
zásra indít. Úgy találom, hogy Ön e’ siralom’ völgyében a’ 
szánakozásra legméltóbb ember; mert belsőkép meg vagyok 
a’ felől győződve, hogy egy nap sem múlik el, hogy azon 
örvénybe ne tekintene, mellynek szélén á ll ,  egy éj sincsen, 
hogy lángeszével, hírével ’s nevével együtt Francziaország’ 
bármelly legrozzantabb falujabeli tudatlan ember’ állapot- 
já t  ne irigylené. -— Eljő az idő , Uram ! mellyben halálos 
ágyában maga előtt látandja az örökkévalóságot, melly 
szenvedélyinket megtompitja, kevélységünk’ szarvát letöri 
’s bennünket utolsó pillanatban az egyenesség’ és igazság’ 
elismerésére kényszerit. Ez utolsó pillanatban, kedves d e  
la  M e n n a i s  Uram! kérem az egekre, halgassa meg egy 
férfiú’ szavát, ki tiszta szivéből szereti, mindenét oda adná 
érte , ha Önt szerencsésnek tudhatná ’s régi hire’ ’s neve’ 
visszaszerzésére segéd kezeket nyújthatna. — Mivel pedig 
én nem sokára Romába utazandok , hol két három hónapig 
fogok késni, egy ajánlatot teszek, melly kétségkívül első 
pillanatban meglepem!^ — de fontosságát érezni fogja, ha 
első ámulatából magához térvén , a’ megfeszített Jézus’ képe 
előtt arról valódikig fog gondolkodni. Legyen az Ur úti 
társa egy szerzetesnek, ki legnagyobb figyelemmel, tisz
telettel és gyöngédséggel fog Ön iránt viseltetni. Boruljon 
vele együtt a’ Jézus Krisztus’ helytartójának, ama’ főpapnak, 
ama’ tiszteletre méltó ’s szentséges ősznek lábaihoz , kinek 
atyai szivét olly kegyetlenül niegszagatta; mondja neki: 
„Atyám! vétkeztem az ég ellen ’s te ellened!“ ’s benne Ön, 
kedves de  l a  M e n n a i s  Uram, a’ könyörülő Isten’ méltó 
helyetesét találandja ’s azon felséges vonásokban, mellyek 
szive’ minden erényeit tükrözik , látni forrja örömét azon 
szerencsén, hogy szeretett fiát ismét feltalálta. Az anya- 
szentegyház örvendeni fog; minden józan gondolkozásu ’s érzé
sű bámulandja Önt ,  én pedig nyomorult bűnös, fejemet 
a’ porig lehajtva dicsőitendem azt ,  ki olly sok éveken ke
resztül olly derék munka’ szerzésére lelkesítette Önt, ’s 
kinek szolgálatjára fogja Kegyed újólag éltét ’s munkáját 
szentelni. — Uram! szerencsésítsem válászával, mellyet

tőnek teljes elrendelkezési joga gyapja felett fenmaradjon, ’s 
azt akárkinek, akárki által, ’s akármi áron szabadon eladhassa. 
3szor. Hogyha gyapját a’ pesti Medard-vásár’ elejétől a’János 
fővételi vásár’ végéig el nem adná, vagy adhatná, azt az ez idén 
e’ végre szánt nemzeti lóiskolából maga költségén ki, és más 
helyre áttétetni tartozzék. 4szer. A’ lehető legjobb mosást, mint 
lehető legjobb eladás’ fő feltételét Ígérjük. 5ször. A’ feljebbi- 
ekhez képest a’ tűzkármentesités, valamint az eladási díj, a’ 
lóiskolának deszkákból való ’s kevés költségből álló időleges 
kirakatása, a’ tulajdonost különösen, az utóbbi pedig mázsa 
számra mindnyája közt felosztva; minden további költségek 
pedig egyedül Liedemann urat illetik, öszor. Illy egyesüle
tek’ természete minden kétes fortélyt kirekesztvén , a’ jó hi
tel végett nyilván kijelentetik, hogy azon nem gondolt ’s 
nem várt esetben , ha valaki bár közvetve is ebbeli kétes for
téllyal élne, mint magában értetődik, ezen Egyesület’ tagja 
lenni megszűnt. 7szer. Alá nem Írtak a’ később meghatáro
zandó raktárbért fizetni tartoznak. 8 szor. Ha az aláirt, és 
minden hihetőséggel az intézet’ raktárába be is szállítandó 
mázsaszám körülbelül a’ három ezeret meg nem ütné, az 
aláírás ez idénre nem történtnek tekintessék.

A’ Liedemann úrral kötött szerződés pedig igy hangzik:
lször. Liedemann Fridi ik J. S. ur általveszi a’ gyapjúter- 

mesztők’ egyesülete’ ügyének kormányzását ez évi próba végett 
ugyan határozatlan , jövendőre pedig az Egyesület’ fennma
radása’ esetében aláírás’ utján legalább 5000 mázsányi men
nyiségre nézve, mellynek maga lekötelezése szerint, az Egye
sület által elfogadandó helyeken szállást adnnd ’s minden az 
általvétel, beszállítás, lemázsálás, az általa fizetendő rak- 
tárnok, napszámosok és strázsákra kiadandó költséget magá
ra vállal: és

2 szor. E’ végre minden részvényestől ti  z en ö t k r a j e z á r t  
köt ki pengő pénzben egy mázsa gyapjútól, mellyre ezek ma
gokat aláírták ugyan, hanem valamelly oknál fogva az idén 
semmi gyapjút nem küldöttek be; vagy b u s z  kr. p. p. min
den bejött, de nem az Egyesület’ kormányzója’ közbenjárása 
által eladott gyapjú’ mázsájától; végre e g y  p ro  c e n t  pro- 
visiókép minden a’ raktár’ ügyvivője’ közbenjárására kapott 
eladási sommából, melly esetben mindazáltal minden tulaj
donos, ki a’ raktár’ügyvivőjét kívánja gyapja’ eladásánál hasz
nálni, azon árt, mellynél alább gyapját nem akarja adni, hoz
zá kapcsolhatja, mind a’ mellett is a’ raktár’ ügyvivőjének 
nagyobb árt irányzani kötelességévé tétetik.

3szor. Minden gyapjú tulajdonosnak, ki gyapjúra előre pénzt

akar fölvenni, ez, a’ raktár’ ügyvivőjétől a’ tulajdonostól ki
szabott ár’ felényi sommája’ erejéig, száztól 6 forint eszten
dei törvényes kamat’ és fél percentes gondviselési dij’ fizetése 
mellett biztosítatik, azon észrevétellel azonban, hogy a’ ki 
előre illy módon pénzt akar fölvenni, szándékát legalább 8  
nappal előre megjelentse.

4szer. A’ fent érdeklett gondviselési díjon kivűl, mellynél 
elöpénz-fölvevés’ esetében úgy is föltétetik, hogy az a’ gyap

jú eladása’ alkalmával visszafizetendő, a’raktárhely’ kibérlési’s 
elrendelési sommájából a’részvényes csak az általa aláirt má
zsaszámra kivetendő mennyiséget tartozik kifizetni, valamint 
azon esetben, ha gyapját bátorságosíttatja (assecuráltafja), vagy 
azt valamelly közbenjáró’ (sensal) segítségével adja e l , a’ bá- 
torságosítás’ jutalma ’s sensaria kizárólag egyedül a’ raktár’ 
ügyvivőjét illeti.

A’ mostani raktár előtt egy nagy tábla van e’ felírással: 
E g y e s ü l e t i  g y a p j ú -  r a k t á r ,  a la tta : W o l l - E n t r e p o t .  
A’ raktárban egyenes vonalban fekszik a’ gyapjú két oldalvást 
’s minden gyapjúnál egy tábla van a’ tulajdonos’ nevével, 
alatta minden gyapjuzsák’ tartalmának ’s nehézségének jegy
zéke; — minden felekezet a’ jegyzékkel megegyezöleg kapja 
a’ raktár’ folyó számát, azonkívül a’ raktár’ jegyét a’ tulaj
donos’ nevének vörösszinü kezdő betűjével mindjárt az áltál- 
vételkor, miszerint az elcserélés lehetetlenné lesz. — A’ rak
tár egész héten nyitva áll, minden nap reggeli 6 órától esti 
6 óráig, ’s 4000 mázsa fér bele; — 2 rak tárnokot’s 6 napszá
most rendelt L. u r ,  kik mindig a’ raktárban vágynak. Kiki 
megnézheti mind az intézetet, mind a’ gyapjút, ’s annak árá
ról ’stb. kívánt értesítést kap, — de akár az intézetet, akár 
a’ gyapjút megtekinteni akaró ne vegye rósz néven, hogy egy 
intézetbeli tag fogja őt kisérni, mit az általános bátorság ’s 
a’ L. uron lévő felelet’ terhe parancsol. A’ raktárban felfüg
gesztett táblákon minden abba belépő megkéretik, hos;y ne 
dohányozzék, ’s a’ gyapjúból mustrakép semmit el ne vigyen.

Bemenetkor kiki egy táblán láthatja a’ zsákok’ ’s nehézsé- 
gök’ számát ’s a’ gyapjú-tulajdonosok’ neveit följegyezve, kik
nek gyapja a’ raktárban le van téve, valamint azt is kijegyez
ve, mellyik gyapjú adatott el azok között. Minden nap az 
idevaló kereskedői csarnokban ki van téve a’ megérkezett ’s 
eladott gyapjú’ jegyzéke.

A’ gyapjú-raktárba bejött gyapjú’ mennyisége következő: 
Báró Orczy István, 4829 font; Báró Vécsey Pál, 2S03; Gróf 
Károlyi Lajos, 23093 ; Horváth Ágoston, 1154; Myller Antal, 
691; Orczy Grófné született Pejachevich, 3S13; Báró Orczy



vagy párisi könyvárusaimhoz , L e d e r e  Adorján úrhoz és 
társaihoz , kik utamat tudják , vagy Marseillebe tessék uta
sítani, hol Önt September’ 1 — 15ig elvárandom. — Vegye 
szívesen szeretetem’ és tiszteletem’ jelentését. — Frater 
Ge r a i n l i  Maria József. Mont-des-Oliviers de Notredaine 
de la T rappé, június’ 2 5. 1837.“

Spanyolország*.
Privát-levelek jelentik, hogy V. K á r o l y  18án C a r d á 

n é  t e’ környékében , Valenciától 25 órányira, a’ Cuencába 
vivő országúton, ’s ez utóbbi várostól csak 14 órányira volt. 
O r a  a tehát,  ki a’ tizenegyedik hadosztály’ parancsnokának 
tudósítása szerint, a’ követelőt minden nap megveri, 2 0  
órányi távolságban követi őt. Ez a’ C o r s a i r e '  ama’ hires tu
dósítására emlékeztet: „ A l a i x  k i s é r i  G o m e z t . “ — A’ 
M e s s a g e r  hírlapban egy, O 1 e r o n ban július’ 20kán költ 
levél következőkép adja elő a’ Chiva melletti (jul. 15.) üt
közetet: „Ma különféle tudósítások érkeznek hozzánk egy 
véres ütközetről, melly Oraa’ serege ’s a’ követelő’ hadszál- 
lítványának előcsapatja között vala. Eredményeiről niégnem 
tudhatunk bizonyost. S a r a g o s s á b ó l  jött levelek azt 
állítják , hogy Oraa többet vesztett 800 embernél ’s maga 
is veszélyesen megsebesítetvén , kénytelen volt visszavonulni 
Valenciába. Más levelek szintazon városból azt is jelentik 
ugyan, hogy Oraa sok embert vesztett , de a’ carlósi előse- 
reget egészen semmivé te t te ,  700 emberét megölvén’s egy 
zászlóaljat minden tisztestül elfogván. Mindezen ellenkező 
előadásokból az tetszik ki, hogy dón C a r l o s  18án át akart 
kelni M o y a  vizén, a’ cuencai utón Cardanetébe menendő.“

Bayonne , julius’ 24.
A’ carlosi új hadszállítvány azEbrón átkelvén, útját Casti- 

lián keresztül M a d r i d  felé folytatja, G u e r g u é  pedig 
hadfordulatot tesz Santander felé, G o n i  végre E s c a n  r í 
nak és K o n c a i  völgynek tart. Z á r á t  e gu i  a’ maga ki- 

Mencz zászlóaljának egy julius’ 19kén költ hirdetményben 
azt mondja, hogy nincs már elüttök több Ebro, hanem csak 
Castilia’ messze terjedő síkja, és számukra egy nagy te tt’ 
dicsősége van fentartva. A’ hadszállítvány 8000 gyalog ka
tonából és 400 lobul áll. A’ val- carlosi megtámadásnak kí
vánt síikére lön ; t. i. a’ christinók’ figyelmét el akarák for
dítni a’ hadszállitványról.

A’ madridi G a c e t a’ julius’ 18kai különlapja (Extrablatt) 
O r a a  vezérnek a’ 15iki ütközetről szóló hivatalos tudósítá
sát közli, melly ugyanaz napon költ a’ bunoli fő hadi szál
láson. Főhelyei a’ következők: ,,A’ pártosok’ táborát és Ca
brera’ seregét, incllyek összesen 2 0  zászlóaljból és 1 2  lovas 
századból állottak ’s mellyeket a’ követelő vezérlett , e’ vá
ros’ közelében 9000 gyalog és 600 lovas, kiket tegnap estve 
egyesítheték, tökéletesen megverték. A’ csata reggeli 8  
órától fogva esti 5 óráig tartott. Az ellenség kedvező állá
saiból kiszoritatván, sorai szétbontakoztak. Az ellenség’ 
szünetlen üzésével foglalkozván, egyszersmind a’ katonák’ 
élelméről gondoskodván, e’ megverettetés’ valószínű követ
kezményeit nem könnyű felszámolnom ; de még is bizo
nyossá tehetem Önt ,  hogy most az ellenség’ minden terve 
semmivé lett. A’ pártosok e’ csatában nem vesztének keve
sebbet 1 0 0 0  embernél, kikx között 2 0 0  fogoly és feles szánni 
szökevény találtatik. Seregünk’ vesztesége körülbelül 400 
ember , ezek között több general és jeles érdemű tiszt.

Bayonne, julius’ 25. este.
Z a r i a t e g u i  carlosi vezér 2 0 kán 9 zászlóalljal és 4 lovas 

századdal akadály nélkül ment át H a r o  ’s M i r a n d a  közt 
azEbrón.  21kén E s c a 1 e r  a general Pamplonából megin
dult ama’ pont felé. A’ saragossai kormányzó’ tudósítása 
szerint, dón C a r l o s  19kén Serrionba érkezett és 2 0 kán 
Cantavieja felé fordult. Azt hiszik, hogy az Ebrón keresz
tül visszamenni szándékozik , mire e’ folyam’ egész lioszá- 
ban parancsolatok adattak.

Saragossa, julius’ 19.
E ’ város’ katonai igazgatósága Alcanniztól következő le

velet kapott, mellyet egy nappal előbb Peniscola’ katonai 
igazgatósága küldött által: „Uram! 3 óra reggel, sietek 
Önnek jelenteni azon közelebbi körülményeket, mellyek a’ 
15kén O r a a  és a’ carlosiak között Venta del Peyo előtt 
tartatott ütközetről tudtomra adattak. Ezen ütközet reg
geli 8 órakor kezdődött. Részünkről Oraa vezér’ , 's B o r 
s ó ,  S a n c h e z  és N o g n e r a s  dandárnokok’ egyesült had
ereje tiz vagy tizenegy ezer emberre ment, a’ carlosiak’ ré
széről pedig C a b r e r a’ serege , a’ V i l l a r e a l  által vezér
lett hat baski zászlóalljal együtt, mint mondják, nem ál
lott többől hét ,  nyolez ezer embernél. A’ követelő e’ na
pon a’ navarrai sereg’ nagy részével négy órajárásnyira volt. 
Az ütközet olly gyilkoló vala, hogy minden talpalattnyi 
földért viaskodni kellett , ’s a’ győzedelem egész nap esti 
7 % óráig, midőn a’ carlosiak visszavonultak Chivába, el- 
határozatlan maradt. Sok száz sebesültet vittek Valenciába, 
kik többnyire a’ vitéz nemzetőrséghez tartoznak ; 5 óratájban 
több mint 200 carlosi ment át Oraa’ táborához.“  (Messager.)

A’ jul. 28ki M o n i t e u r  következő két újabb telegrafi tu
dósítást közöl:

Bordeaux, julius’ 26. esti 6 ‘/i  órakor.
A ’ 15ki ütközet után a’ követelő Chelván,  Ab- 

j ur l án  és Mangen er  án keresztül a’ legnagyobb 
sietséggel ment Sartonig, hova 19én el is ért, ’s 
20. S i e r r a  d e L e n a r e s  felé nyomult Mo s gu er n-  
e l a ’ irányában. Oraa az ellenség’ nyomában volt; 
18án Cliul l i lában állott. Jelenti, hogy a’ 15iki 
ütközetben don C a r l o s ’ vesztesége sokkal nagy
obb, mint azt eleinte gondolta. E rr o  minister is a’ 
sebesítettek között van. Hihetőleg a’ carlospárti 
hadszállítvány mindent a’ lehetőségig elkövet, hogy 
az Ebrón keresztül visszamebessen és a’ mellett az 
alsó A r r a g o n i á b a n  maradt csapatoktól fedez
tetni fog.

A’ Gazette de France ezen tudósításra nézve azt mondja: 
„Nehéz ezen zavart és önmagoknak ellenmondó adatokra 
nézve, mellyek hozzánk a’ spanyol határszélekről a’ 1 5ki csata 
óta érkeznek, valamelly véleményt adni. A’ mai tudósítással 
is épen igy van dolog. Természetelleni dolog, hogy azon 
pillanatban, midőn valamelly új 1 0  — 1 2 0 0 0 ből álló hadszál
lítvány az Ebrón átkel , fötestülete a’ visszamenésről gondol
kodjék. Don Carlos’ mozdulata , miről a’ tudósítás szól, 
mindenkép oda látszik irányulni, hogy a’ két hadsereg’ össze
kapcsolódását eszközölje. Ez olly pont, mellyről az új tu
dósítások felvilágosítanának. —

Azt hirlelik , hogy E s p a r t e r o ,  a’ kormány’ parancsára 
egy erős csapattal a’ fővárosba megy.

Bordeaux, julius’ 27.
Saragossából 24ről azt írják, hogy a’ trónkövetelő 

Camar i l l a s  ellen fordult, hol 8000 lóra való abra
kot zsarolt ki. Ezen útirány arra mutat, hogy dón 
Carlos’ azEbrón át visszafelé szándékozik, és pe
dig Tud el a’ vidékén, D a r o c á n  és T a r r a  zuán  
keresztül. E s p a r t e r o  19kén V i l l a r  de Do
ming o -Gar c i á  b an (Cuenca mellett) indulóban 
volt Teruel vagy Molina felé, még pedig azon irány
ban, mellyet don Carlos veend.“

Bayonne , julius’ 27.
Pamplonában 25kén hirdetett tudósítás jelenti, 

hogy don Carlos 22kén Darocába érkezett és 11 o r z a 
felé fordult. Gyors visszavonultában őt E sp artero  
’s Oraa követék.

A’ fentebbi tudósításokból kitetszik, hogy dón Carlos se
besen fordul vissza az Ebro’ f e l s ő  része felé, tehát ugyan
azon útirányt követi, mellyben az új (carlosi) hadszállít
vány jö t t ,  melly körülbelül 6000 emberből áll ’s az Ebrón 
már átkele. A’ G a z e 11 e de  F r a n c e  ebből azt következ
teti, hogy ez utolsó különös hadmozdulatnak egyetlen czélja 
mindkét carlosi tábor’ egyesülése. Az új hadszállítvány 
1 0 — 1 2 0 0 0  emberből áll, ’s don Carlos ezzel egyesülvén, az 
Ebrón keresztül visszamenni nem szándékoznék. Ez utóbbi 
nézetet a’ M e s s a g e r  is liirtelenkedőnek tartja. Don Carlos 
csak egy oldalmozdulatot t e t t ,  mivel E s p a r t e r o  19kén 
egy erős hadi testtel Cuencánál útjába állott, és az infans 
nem bátorkodott, a’ maga fáradt, nem igen szabályozott és 
mind ágyúban mind lovasságban fogyatkozást szenvedő ön- 
kényteseit, pihent és jó állásban lévő katonaság ellen vezetni. 
De ezen oldalmozdulatból koránsem következik visszavonu
lás Catalónia vagy a’ bask tartományok felé, annyival is in
kább , mivel don Carlos a’ második hadszállítvány’ részéről 
teendő hadfordulatra számolhat, melly hadszállitványt csak 
kevés alkotmánypárli seregosziály követe. Ellenben a’ J o u r 
n a l  d e s  D é b a t s  az egész táborozásról azt tartja, hogy az 
dugába dőlt a’ chivai ütközet és E s p a r t e r o  ’s l i u e r e n  
vezéreknek őt előlhátul fenyegető állása miatt. Majd elválik, 
kénytelen lesz e dón Carlos visszavonulni Guipuscoa’ hegyei 
közé.

Egy saragossai levélben julius’ 2 0 ró l,  Oraának következő 
második tudósítása foglaltatik, melly Dunolban 16án költ: 
,,A’ tegnapi ütközet fontos eredményekben gazdag győzöde- 
lemmel végződék. A’ trónkövetelő’ terve, hogy t. i. Madridba 
menjen , már végre nem hajtathatik. IIúsz carlosi zászló
aljat és 1 2  lovas századot, mellyek kedvező állásban vol
tak besánczolva, 12  zászlóalj és 6 lovas század megverő. 
Az ellenség’ erkölcsi ereje semmivé tétetett. Háromszáz 
holt számiáltatott a’ csatamezőn , továbbá 300 fogoly , majd 
mind navarrai, és sok sebes; 45 eleséggel terhelt szekér, 
nagy mennyiségű fegyver és hadiszer, számtalan csapat ka
tonák , kik sorainkba sietnek átjőni — ezek első gyümöl
csei e’ győzödelemnek , melly az ellenségnek legalább is 
1,500 emberébe került. Nekünk 40 halottunk és 450 sebe
sünk volt. Az utóbbiak között több jeles tiszt találtatik. 
A’ foglyok’ száma nagyobb lett volna, de a’ 6 dik könnyű 
’s lső sorezred olly diihösséggel rohant kétszer az ellen
ségre, hogy egynek sem kegyelmezett. A’ B o r s o  d i C a r -

Lőrincz, 18305 ; Bárczy József, 565 ; Krajnik Ferencz, 758; 
Gróf Beleznay János, Scheyer Gábor, 17571 ; Szentimrey 
András, 924; Özvegy gróf Telekiné, 12468; Báró Vay Mik
lós , 8231; Gróf Szapáry József, 2629 ; Benitzky Antal, 
1399; Kovács Miklós, 1845 ; Draskóczy Sámuel, 6655; 
Szentmiklósy Victor, 3356; Hacker Rudolf, 3520; Ifj. Ber- 
náth György, 9 59; Ör. Bernáth György, 4043; Gallos An
drás, 2192; Stubenberg Franciska grófné, 12794; Szent- 
ivány László , 1856; Bujanovics Eduárd , 7850; Gróf Tige 
Lajos, 9052; Báró Vay Lajos, 9 547; Özvegy Wenckheim 
Therezia báróné, 22367; Brunszvik Ferencz grófné, 10307; 
Somsics Pongrácz Personalis, 12299; Halász Miklós, 2147; 
Sembery Imre, 1851; Dessewffy Emil grófné, 7631; Pon
grácz Pá l,  416; összesen 217306 font.

Julius’ végéig eladatott, gr. K á r o l y i  Gyógy, b. V é c s e y  
Pál  és S e m b e r y  Imre urak’ gyapja. — (A’ jövendő eladá
sokról időríil időre tudósítandja e’ hirlap a’ közönséget. — 
Hogy e’ közhasznú intézet márig az irigység’ ’s rágalma
zás’ tárgya’ lön, előbbi lapjainkból látható. De egy német 
költő szerint „nem legioszabb gyümölcs, mellyet a’ darázsok 
kezdenek meg.“ )

A’ dunai gőzhajózás’ későbbi időben tett előhaladásáról 
következőket tudhatn i: A’ mi az utazás’ gyorsaságát, a’ 
társasági gőzhajók’ csinosságát és jó elrendelését, az uta- 
sokkali megelőző bánásmódot illeti, mindent elkövettek, 
hogy a’ közönség’ várakozásának a’ lehetőségig megfelel
jenek. Bécsből Konstantinápolyba május, június, julius nyári 
hónapokban 11 nap alatt érhetni — bele számítván a’ közben 
eső állapodáspontokoni késést — melly idő, meggondolván ’a 
szárazoni ’s vizeni huzamos és fáradságos utazás’ terheinek 
kikerülését, bizonyára nem igen hoszas. A’ későbbi hónapok
ban ugyan, ezen kiszabott időt egykét nappal meg kell tol
dani, mivel a’ rövidebb napok, és setét ködös éjszakák miatt 
olly gyorsan nem utazhatni. Konstantinápoly középpon
tul szolgál a’ társaság’ tengeri gőzhajóinak. Innen rendesen 
S m y r n á b a f .  e. julius hónaptól fogva hetenként egyszer in
dúl a’ Triestben nem rég készített „herczeg Metternich Ke
lemen“ nevű pompás gőzhajó, melly június’ 11 én hagyta el 
Triestet és 8 napi rövid útja után,  Corfuban, Athénében’s 
Syrábani stb. késését is bele számítva , ért Smyrnába, mind
azokat csodálkozásra indítván, kik alkalmat nyertek ezen, 
minden részeiben jeles hajó’ megnézhetésére, melly minden

órában többet halad 11 tengeri mérföldnél. Ezen összeköt
tetést több évektől fogva a’ 70 lóerejű „Maria Dorothea“ 
gőzhajó eszközlötte. Ámbár ezen igen csinos gőzhajó sze
rencsés utazása által még a’ legdiihÖsebb viharok között is 
magát általában kitüntette-, mindazáltal nem volt elég térés 
a’ smyrnai kereskedés’ minden szükségei’ kielégítésére. Ez 
okból vette által, mint megjegyzettiik, „herczeg Metternich 
Kelemen,“ — melly tulajdonkép a’ Konstantinápoly és Tra- 
pezunt közti vonalra van szánva, — „Maria Dorothea’“ sze
repét. — Hogy pedig „herczeg Metternicli Kelemen“ eleve 
kimutatott hatáskörébe minélelöbb beállhasson, egyszersmind 
a’ Konstantinápoly és Smyrna közötti vonal akalmasan betöl
tessék, az ausztriai első dunagőzhajózási társaság’ igazga
tósága jelenleg egy új „ S t a m b u l “ nevű 160 lóerejü hajót 
csináltat a’ triesti hajómiihelyben. Ennek készitésében már 
jóformán előhaladtak ’s f. e. October’ végével e’ hajó a’ Kon
stantinápoly és Smyrna közötti vonalon kimért helyét elfog- 
lalandja. Az összeköttetést T rapezunttal , következéskép 
Ásia’ és Persia’ belsőbb részeivel, a’ 1 0 0  lóerejű „I. F e r 
d i n a n d “ nevű gőzhajó rendesen minden 14ik napon teendő 
útja által pótolja ki. Ezen hajó , melly belső térének múlt 
évi czélirányos felosztása által igen sokat nyert, első rendes 
útját Konstantinápolyból Trapezuntba julius’ 7kén már el is 
kezdette, miután valamint most, úgy szinte a’ múlt évben már 
nehány rendkívüli utazást tön igen szerencsés siikerrel. A’ 
Konstantinápoly és Galacz közötti rendes összeköttetést, 
mellyet eddig „I. Ferdinand“ gőzhajó eszközlött, — ezután 
„Maria Dorothea“ veszi á lta l .— E ’ szerint a’ Bécs, Galacz, 
Konstantinápoly, Smyrna és Trapezunt közötti vonalokra 
nézve minden meg van téve, ’s az utazó közönség’ ’s kereske- 
dőség’ szükségei a’ lehetőségig elláttattak. Bécs és Pest kö
zött minden harmadnap já r  júliustól fogva a’ 42 lóerejü 
„Nádor“ és 80 lóerejü „Árpád“ gőzhajó; — Pest és Dren- 
kova közt járnak a’ 60 lóerejü „I. Ferencz“ és 80 lóerejü 
„Zrínyi“ gőzhajók minden hatod nap egyszer. A’ D r e n k o v a  
és Skela-CIadova közötti összeköttetést kisebb könnyű gőzha
jók eszközük, mellyek mindazáltal czélirányos szerkezetűek 
és tapasztalt ’s az igazgatóság által fizetett hajóslegények
tő l ’s kormányosoktól igazgattatnak. Skela-Gladova és Galacz 
között a’ folyam’ oláh (bal) részén az 50 lóerejü „Argó“ ; 
a’ török' (jobb) részen a’ 36 lóerejü „Pannónia“ gőzhajók 
járnak. Galacz és Konstantinápoly között, mint már mon
datott, a’ 70 lóerejű „Maria Dorothea“ . A’ társaság’ minden 
hajóin tulajdon vendéglők vágynak, mellyeknek kötelessége,

az utasoknak mind étellel mind itallal teljes készséggel szol
gálni. Az egész vállalat még ezen évben az ausztriai duna
gőzhajózási társaság’ gőzhajóinak a’ bajor - wiirtembergiek- 
kel leendő egyesülése által bevégződik, mellynek valósulása 
f. évi augustus hónapban remélhető. Akkor Regensburg- 
tól Linz, Bécs, Galacz, Konstantinápoly, Smyrna és Trapc- 
zuntig a’ gőzhajózási összeköttetés szakadatlan folytattatik. 
Már június’ 24én az ausztriai gőzhajózási társasághoz tartozó 
Bécs és Linz közötti összeköttetés eszközlésére rendeltetett 
„Maria Anna“ gőzhajó az ó-budai hajóépítő műhelyben vízre 
e resz te te tt ; 60 lóerejü erőmüvének behelyhezésén serényen 
dolgoznak, ’s august, végével Linz az első gőzhajó’ megjele
nését várhatja, ha ugyan a’ hidakoni munka addig az áltál- 
menetet megengedendi. Egyébiránt az ó budai hajómiihelyben 
új gőzhajók’ készítésén folyvást dolgoznak. így egy 140 ló
erejű szállítót (Remorqueurt) a’ portékák’ szállítására és 60 ló
erejü utazó-hajót vettek mindjárt munkába. Szükség ez ú t
tal még azt is megemlíteni, hogy a’ pusztító dögvésznek 
a’ Duna’ mentében elnyúló török birtokbani elharapódzása 
miatt „Pannónia“ ideigleni szabályokhoz képest kénytelen 
útját a’ tenger’ bal partjára általtenni, minek következtében 
a’ Konstantinápolyból érkezett utazók Galaczban vesztegidőt 
tartani kötelesek. Ezen a’ Duna’ jobb partjáni hajózás’ fél- 
beszakasztásaIszigorú törvény ugyan, de az a’ vigasztalás, 
hogy a’ ragá ly , terjedelme által hihetőleg erejét vesztendi ’s 
azután e’ gonosztól minélelőbbi megszabadulást várhatni.

Megszoktuk, hogy időríil időre a’ hirlelt tengeri kigyó 
fölbukik. Ez úttal a’ H a v r e  nevű amerikai postahajó’ em
bereitől ’s utasaitól a’ jelenés igazoltatik. A’ hajó épen az 
A z o r o k  fölött vala, midőn Ko wn  ur a’ kapitányt e’ ször
nyetegre figyelmezteté. A’ hajó túl kis távolságban a’ 
kevéssé megzavart habok’ színén lehete lá tn i,  mint hánykó- 
dik a’ mozgó olvasó, melly úszó hordók’ lánczához hason- 
l í t a , mit a’ kígyónak habformán mozgó gerinczcsontjai 
alakítónak. Ezen vastag gyűrűk’ folyamata görbe vonalban 
huzódék ki, melly négyszer ’s ötször is hoszabb volt a’ ha
jónál. A’ kigyó az utazók’ általános rémülésére a’ hajóval 
ugyanazon irányban uszék. Egy szót sem szólónak, ’s a’ 
kapitány megparancsoló embereinek, hogy a’ vízbe semmit 
se vessenek.
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A' M e s s a g e r  aV Valencia melletti ütközetet csak a’ g«í- 
Sonai csata’ ismétlésének tartja, hol mindkét fél magának 
tolajdonitá a’ győzödelmet, pedig mindkettő körülbelül ha- 
sonszámu holtakat és sebeseket számlált. A cataloni tudó
sításból kitetszik, hogy a’ követelőnek onnnni eltávozása 
párthívei’ haderejét nem gyengítette meg annyira, hogy 
Meer báróiul félniök kellene; sőtinkább az sül ki, hogy ez 
kénytelen volt amazok előtt visszavonulót fuvatni. Mi az 
új hadszállítványt illeti, melly az Ebro’ felső részén kelt át, 
egy bayonnei levél 23ról ekkép tudósít felőle: „Az új had- 
Szállítvány legfelebb 6000 emberből áll. Ila a’ hadosztály’ 
katonáinak hitelt adhatunk , ezek Vi l i  o s l  o d a ’ hegységein 
menendnek keresztül, ’s azután Soria felé veendik utjokat. 
Ügy látszik, meg van nekik parancsolva, hogy 28. vagy 
30kán G u a d a l a x a r á b a n  legyenek. E l i o  az Ebrónál 
kihirdetett napi parancsában azt mondja , hogy bajtársai ki
rályokat Madridba tartandó diadalmi bemenetelekor kisérni 
fogják. Valencia elismérte királynak.“

N é m e t o r s z á g .

Hannovera, július’ SÍ.
Mint halljuk, azon tudósításoknak, mellyeket egy gyors

posta hozott Berlinből, megérkezte után történt, hogy E r- 
neszt Auguszt egy külön-biztosságot rendelt, hogy azon kér
dés t : „mennyire.bír az ország’ új alaptörvénye ő reá mint kor
mányutódra (uralkodásban következőre) nézve kötelező erő
vel?“ pontosan vizsgálja meg és őt vizsgálata’ eredményeiről 
tudósítsa. Se b e l e  titkos kabinétminister, mint mondják, 
már meg van bízva a’ királyi terjesztvények’ (propositio) ki
dolgozásával, mellyek a rendeknek legközelebb tartandó 
gyűlésében elő fognak adatni. De a’ királyi kabinétben még 
mindig az a’ főkérdés, valljon a’ rendek’ összehívása az 1S19H 
vagy pedig az 1833ki alkotmány’ rendelése szerint történjék 
e ? Az első mód’ választása, mellyet a’ királynak személye
sen szándéka követni, a’ fennálló alkotmánynak teljes elnem- 
ismerését foglalná magában , és általa sok ollyast, mi négy 
év óta kezdetett el ’s vétetett munkába , azon veszély fenye
getne, hogy úgy tekintetnék , mintha meg nem történt vol- 
lia. — Azon kérelemlevelek’ száma , mellyek az ország’ kü
lönféle részeiből egyenesen a’ királyhoz intézteinek ’s abban 
mind megegyeznek, hogy az 1833. septemb. 26kai o r s z á 
gos  a l a p t ö r v é n y n e k  é p s é g b e n  t a r t a t á s a é r t mély 
tisztelettel esedeznek, napról napra szaporodik, ’s azok két
ségkívül mind arra szolgálnak, hogy a’ király a’ köz véle
ményről értesítessék. Azon számos nevek között, mellyek 
e’ kérelemlevelek alá irvák, sok tisztviselőét is olvashatni, 
ügy látszik, hogy a’ király’ karlsbadi útja rövid időre elhasz- 
ta tott,  legalább az elutazás’ bizonyos napjának még híre 
sincsen. A’ király személyesen kedves a’ nép előtt, és nap
ról napra nagyobb népszerűséget nyer azon nyilatkozatok és 
cselekedetek által, mellyeket felőle beszélnek és hamar száj
ról szájra adnak.

Frankfurt, julius’ 27.
Környékünkben ismét hamis-pénzverő banda fedezteték 

föl. Ennek következésében több személyek, kik már e’ mi
att ezelőtt is bevádoltattak , Bockenheimban , Rödelheimban 
és Offenbachban bezárattak. Wiesbadenben is letartóztat
tak tegnapelőtt egy ottani gazdag zsidót, ki a’ játéknál 
(Roulette) illy hamis aranyot használa.

Olaszország'.
Nápoly, julius’ 20.

Hivatalos choleratudósitás Nápolyból f. h. 1 0 — 17ről: 
lOtől 1 lig 301; l l tő l  12ig 303; 12től 13ig 436; 13tól 
14ig 254 ; 14tői 15ig 233; lótól 16ig 237; 16tói 17ig 
238, összesen 2 0 0 2  halott. Tegnap óta ismét 50nel sza
porodott a’ cholerahalottak’ száma, ámbár az utolsó napok
ban a’ hévmérő 2 — 3 fokkal csökkent.

N é m e t a l f ö l d .

Brüssel, julius’ 23.
Tepnapelőtt itt, valamint Belgium’ egyéb városiban , iin- 

nepelteték meg hatodik évnapja L e o p o l d  király’ trónra- 
léptének. Ki azon állapotra emlékezik, mellyben hat év 
előtt ez ország vala , midőn a’ kormány’ gyeplői ellankad
tak vagy szétszakadozának, a’ hadsereg elvadult, kereske
dés és művészet tétlenségben tespede , ’s a’ jelen Belgiumra 
tekint, mint támaszkodik jól rendezett katonai hatalmára,

és alkotmányszerii intézvényeirc , mint virúl fel ünnepélyes 
munkásságban, ’s naponként terjeszti jólétét, az alig hi
het szemeinek. Ez nem helytelen alkalom arra figyelmezni, 
hogy a’ példátlan kereskedési erisisnek, melly Éjszakame
rik áb ól Angol- és Francziaországon keresztül Németország’ 
egyik részében is elterjedő s most a keleti kereskedő-sta
tusokat is megrázkódtatja , a’ belgiumi kereskedésre és mű- 
szorgalomra még sincs káros hatással.

T ö r ő K o r s z á  g\
Konstantinápoly, julius’ 18.

A’ porta’ ministerei valódilag dolgoznak a’ veszteglő-inté
zetek’ felállítására szükséges dögvészi szabályzaton, de csak
nem meggyőzhetetlen akadály a’ törökök f a t á l i s  m u s a ,  
melly velők azt hiteti el, hogy senki a’ maga rendeltetését 
ki nem kerülheti. Ezzel párosul a’ köznép’ fukarsága, melly, 
ha iránta halálos büntetés nem szabatik, a’ dögvészben meg
holtak’ ruháit ’s más szereit meg nem égeti. Egy régi pél
dabeszéd ázt tartja: ,,A’ mozlimokkal együtt uralkodik a 
dögvész.“ — Egyébiránt talán a’ világnak egy statusa sem 
érzi jobban a’ kereskedés’ mostani erisisét, mint Mel l  m ed 
A li.  Egész rendszere, t. i. a’ kereskedési speculatio yagy 
kalmárok’ általi pénzszerzés , a’ crisis által megzavartatott 
’s bizonytalan. — A’ persiai határokról érkezett legújabb 
tudósítások a’ k u r d i  p e r s a  néptörzsökök’ új beütéseit 
jelentik.

Smyrna , julius’ 16.
Valahára ismét szabadon lehelhetünk, mivel a’ dögvész 

jóformán alábbhagyott. l)r. B u l a r d  már a’ vesztegháza- 
kat elhagyván , a’ dögvész’ minélelőbbi megszűnését hirleli. 
— A’ görög tengeri rablók’ garázdasága, kik a’ néhai Kl e f -  
t a s  V e n e t a s ,  C a r a p u r a i s i ,  K o u t j  o u 1 i s’ és M a c r i s ’ 
főkormánya alatt valának a’ tengerpartok’ hoszában, még 
folyvást ta r t ,  ’s most minden órán várunk az őket zabolá
zandó k a  p u d  an basa’ megjelenésére. Rhodosi julius’ lOről 
költ tudósítások’ következésében a’ kormányzó K ö s s  szigeti 
titkos expeditiójától visszaérkezvén, családját a’ görög Gr e -  
g o r i a d e s n e k ,  ki H u s s e i n  basa’ kincseit a’ syriai há
borgások alatt elfoglalá, kezeskép hozta magával. G r e g o -  
r i a d e s  maga elszökvén, érette most családjának kell la- 
kolnia. — Julius’ 6 kán költ a l e x a n d r i a i  tudósitások sze
rint az epemirigy felső Egyiptusban újólag mutatkozik. — 
Az alkirály egészen váratlanul 3 vonalhajó ’s nehány fregát- 
tal C a n  d i a  felé vitorlázott. Még inkább csudálkozék 
mindenki, midőn az egész egyiptusi hajóhadnak indulásra 
készen kelle állania, mivel mindenki azon hiszemben vala, 
hogy ez évben el nem induland. — Kevéssel azután egy, 
két kis hajótól kisért hadi-hajón I b r a h i m  basa is követé 
atyját Syriába, ’s természetes, hogy ezen rögtöni elutazás
nak nagy figyelmet kelle gerjesztenie. Egyébiránt ez utóbbi 
a’ fentebbi privát-levelek szerint igen beteges sziliben van. 
A’ kereskedési crisis Egyiptusban folyvást ta r t ,  ’s az elé- 
giiletlenség mindinkább növekszik.

A m e r i k a .

R i o - J a n e i r ó b ó l  május’ Óéról költ tudósitások jelen
tik: A’ törvényhozó ülésnek május’ 3án történt megnyitása’ al
kalmával az igazgató következő beszédet t a r to t t : ,,A’ köz
gyűlés’ tagjai’ isméti egyesülésének időpontja mindig remé
nyek’ tárgya a’ nemzetre nézve, melly gyűlés meg van ha
talmazva, hogy az országot terhelő bajok’ fogyasztására tö
rekedjék. Különösen örülök , midőn Önöknek jelenthetem, 
hogy a’ külső hatalmasságok iránti viszonyaink még foly
vást azon barátságos lábon állanak, mint ezelőtt. Az or
szág’ belső állapotja mindazáltal e’ pillanatban épen nem mu
tat kedvező tekintetet. P a r  a ugyan elisméri a’ törvény- 
szerű kormányt ’s a’ földmivelés és kereskedés fejlődni 
kezdenek; szükségesnek tartom azonban e’ tartományban 
még egy ideig nevezetes hadierőt hagyni , melly természe
tesen tetemes költségbe fog kerülni, és nagyon czélirányos 
leend, a’ tartományi igazgatóságot a’ status’ határszélein 
elegendő hatalommal felruházni, hogy a' nyilvános csendet 
’s bátorságot tökéletesen helyreállíthassa. — R io  G r a n d e  
d e l  S o l  még le nem csendesült ; hanem a’ kormány min
den hatalmában lévő eszközt kibékitésérc fordítni iparkodik. 
S e r g i p e  tartomány tavaly erős megrendülést szenvedett, 
mellynek következései még most is érezhetők. Több más 
tartományokban a’ személyes bátorságnak is szűkében vágy
na k ; a’ nyilvános csend azonban nem biztosi tathat ik mind
addig, mig vala melly jó törvényhozóságon nem alapúi. A’ 
köz jövedelmek megszaporodtak; hanem mostani pénz-rend

szerünk utoljára minden tulajdont veszélyeztethetne. Ez 
egy azon tárgyak közűi, mellyek Önöknek komoly és Ha
laszthatatlan figyelmét megkivánják. Nemes ’s érdemes pol
gártársaim, nemzetünk’ képviselői! Gyenge ’s lassú rend
szabályok semmit sem használnak akkor, midőn terhes és 
meggyökerezett bajok’ kiirtása forog kérdésben. A’ minis
terek értesítendik Önöket a’ status’ legsürgetőbb szükségei
ről , egyszersmind olly szabályokat is fognak ajánlani, mel- 
lyekct legalkalmatosabbaknak tartanak arra, hogy a’ nem
zet’ boldogságát, intézvényeink’ ’s II. don P e d r o  császá
runk’ trónja’ állandóságát biztosítsák.“

A’ M. C h r o n i c l e ’ levelezője Philadelphiából julius’ Íjé
ról ezeket Írja : „Mig a’ floridai tudósitások önmagokkal el
lenkezvén, majd azt erősítik, hogy az indiánok az egyesült 
statusok’ kormánya által nekik ajánlott föltételeket elfogadni 
hajlandók, majd ismét ezt tagadólag, egy fenyegető második 
seminolei háborút hirlelnek, addig a’ fejérektől a’ vöröseken 
elkövetett kegyetlenségek jöttek napfényre, mellyek elég 
iszonyúak ’s minket a’ civilisatio’ puszta nevének említésével 
is megpiríthatnak. A’ M o b i l e  és P e n s a c o l a  hírlapok 
ezen förtelmes történetet egyformán beszélik el, mellyet a’ 
floridai állomáson tanyázó Reynold segédtiszt is bizonyít. 
Egy 1 2  számú szegény indiai s q u a w s  és p a p  us  ( a s s z o n y  
és gyermek) csoportka megadá magát az amerikai katonák’ 
egyik osztályának. Haj ! ők nem az emberek’, hanem az ör
dögök’ hatalma alá vetették magokat. Alig 15 láb tágas
sága üregbe szorítatván baromként ölettek le az ártatlanok. 
Né mellyek e’ szegény teremtmények közűi fülgyűriit viseltek; 
hogy e’ csekély ezüsthöz hamar juthassanak, késsel metszek 
föl füleiket a’ kegyetlen gyilkosok. Többen közűlök megké
seltettek, ’s messzire hallatszott az indián gyermekek’ jajga
tása. Ezen hidegvérű meggyilkolása az ártatlan asszonyok
nak és gyermekeknek, kik a’ keresztény katonák’ ótalmába 
ajánlák magokat, mint Reynold segédtiszt levelében igazán 
mondja, azon alávaló vétkes tetteknek egyike, mellyeket az 
úgynevezett civilisált emberek követének el. Midőn tehát 
— talán több esetekben is ,  mellyek még nem tudatnak, —- 
a’ fejérek magokat igy viselik, csodálkozhatni e , ha a’ bo- 
szuvágy az indiánokban is ébredez? Igazán mondja egy 
floridai levél: „Az indiánok vörös fejszéiket el nem ásand- 
ják , hanem addig vínak, mig őket a’ nagy szellem szeren
csés vadásztérére nem hivandja. Akkor örömmel fogják azon 
tölgyek alá letenni csontjaikat, mellyek őseiket árnyalák be, 
’s az utolsó seminolei, hadi tánezot járand ’s a’ Iiarczi csi
gát fuvandja , ’s egész törzsöké’ sirjai fölött vad halotti dalt 
fog énekelni majd.“ Egyébiránt azon fejér lakosok között, 
kik indiánokkal víttanak, vagy vínak, a’ monomania’ egy bi
zonyos neme, az indiánok’ gyülölése, uralkodik, melly aligha 
enged a’ vadak’ boszúvágyának. Missuriban és Illinoisban 
némelly , különben minden tekintetben tiszteletre méltó pol
gárok, nem átallják kimondani, hogy űk lelkiösméretes do
lognak nem tartják az indiánt lelőni mint a’ kutyát , sőt 
inkább amazt mint ezt. Közűlök némellyik talán barátját vagy 
rokonát veszté el a’ t o m a h a w k  vagy bonczkés által, ’s 
innen magyarázhatók, habár nem menthetők is, ama’ szörnyű 
visszatorlások.

PEHZ-FOIYAM.
Becs, augustus' -5.
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Banluictiák darabonként................................................ ,, . . . .  1376

D u n a v i z a l l a s  P o z s o n y b a n
augustus’ 7................................................................................ 5 láb 10 uj.

a  H o 11 a  á r
pozsonyi mérő garasával b. b.

Tiszta búza Rozs Árpa Zab Kukoricza
Ungvár, julius’ 20. 80— S4 68— 82 54—58 36—40 80—84
Arad, x> 21. 71 60 2S 29 48
Baja, x> 22. 60— 80 50—57 20 26 54
Pécs, x> 22. 70 60 30 30 30
Új-Becse, X> 24. 60— 70 45—50 20—30 30 —
Debreczen, » 25. 110—120 70—90 2 0 - 3 0 30 45—56
N. Becskerek y » 26. 60 45 24 20 60
Óvár, » 27. 60—108 42—48 3 0 - 4 2 22— 29 58— 63
Szeged , x> 28. 60— 80 — 20 30 —

Újbánya, 31. 75— 95 55— 65 50—56 80—34 —
Pozsony, augustus ’ 4. 70—100 48—52 39—40 29—32 72—75
Pest, X) 4. 68— 92 46—50 40—43 26 — 30 70

Tek. ns. Zulu vármegye’ részéről ezennel közhírré 
tétetik: hogy e’ megye’

f ő m é r n ö k i  s z o l g a l a t j a
400 pengő forint esztendei rendes fizetéssel, 120pengő 
fr. szállásbérrel, 24 öl tűzi fa járandósággal, megiire- 
sült légyen ; — mindazok tehát, kik e’ szolgálatot fel
vállalni kívánnák, ezennel közönségesen és nyilván 
meghivattatnak, hogy ebbeli szándékjokat a’ mérnöki, 
vízmérői, vízépítési ’s építészeti tudományokban jár
tasságukról ’s magok’ viseletéről szóló bizonyitványik- 
ka! ellátott kérelemleveleikben, e' megye’ első alispányá- 
nak legfeljebb f. észt. Szent-Mihályhó’ 25ik napjáig be
jelentsék ; melly után a’ kinevezés a’ megyének nagy- 
mélt. főispánya által teljesítetni fog. (2)

I s m e r t e t ő
gazdasági, kereskedési ’s művészeti lapjainkra még 
folyvást előfizethetni, sőt az előfizetni szándékozó t. 
ez. urakat folyóírásunknak teljes száma iránt még ezu
tán is folyvást biztosítjuk. Pesten, julius’ 25kén 1837.

Ismertető’ szerkesztősége. (2)

A ’ nagyin, m. k. u. Kamara’ rendelése’ 
következtében közhiriivé tétetik, hogy 
f. e. augustus’ 26án a’ szokott délelőtti ’s 

utáni órákon a’ magyar királyi koronához tartozó B u
d a ö r s  helységében 250 darab harmadfél éves 
S J ía a iy o B  nemes eredetű S i a g ö  K O S O K  nyil
vános árverés’ utján készpénz-fizetés mellett el fognak 
adatni. (j)

l E i r c l e é m e n y .  A’ nagyin, m. k udv. Kamara’ 
rendeléséből az Esztergomi Primatialis jószágokban a’ 
múlt és ez évi J u l i  -  ’ s  b a r a n y g - y a p j t a
bérmentesen Pozsonyba szánhatván, eladásul hirdeitetik 
és pedig

a) 363 mázsa 10’/* font juh - ’s 31 mázsa SÍ3/*
font báránygyapjú lS36ik évi;

b) 356 mázsa 551/., font juh-, ’s mintegy 30 mázsa
báránygyapjú 1837ik évi.

Ezen gyapjú a’ pozsonyi Primatialisrakhclyekbcn 
megtekinthető.

Venni akarók írásba foglalt Júzonyos számmal kitett 
ajánlataikat sajátkezüleg aláírva ’s pecsételve minden

évi gyapjú iránt külön legfölebb folyó észt. augustus’ 
23an a’ m. k udv. Kamara’ Elnökségéhez kéretnek be
küldeni Budára. Szükség még az ajánlatokhoz csatolni 
a’ budai kamarai főfizető hivatal’, vagy akármelly kir. 
Harminczad’ vagy Sóház’ arróli bizonyítványát; misze- 
1 int a bánatpénz, melly kész pénzben vagy status-papí
rokban, keletszerinti becsükhöz képest fogadtatik el ’s 
az egész ajánlott áruién nyiség’ 10 percentjét érje el, 
valamint szinte az ajánló’ lakása’ körülményes leírását.

E’ nyilatkozatok folyó esztend. augustus’ 24én fog
nak felbontatni az illető biztosság előtt, ’s a’ leo többet 
ígérővel a’ szerződés azonnal megköttetni, a’ többinek 
pedig a’ bánatpénz visszaadatni. A’ kitűzött határidőn 
túl leendő, vagy a’ föltételeknek meg nem felelő aján
latok tekintetbe "hem vétetnek.

A ’ legtöbbet Ígérő a’ szerződés’ aláírásakor 20 per
centig egészitendi ki bánatpénzét, és ez az egész vé
telárhoz irányozva 20 % cautio gyanánt fog tekintetni, 
’s a’ gyapjú’ átvétokor, minek September’ 15i«- meo- 
kell történni, az utolsó fizetés-járadékba tudatni? °

Egyébiránt csak 2 percentnyi elmériilés engedtetik 
meg, ’s a’ gyapjuzsákokat vételáruk szerint tartozand- 
nak kifizetni a’ vevők. A ’ gyapjúnak megmázsálása 
át vétek or egyedül csak a’ pozsonyi Primatialis tisztikar’ 
jelenlétében történhetik meg.

Ä A’ MAGYAR-ÓVÁRI főherczegi urada
lom’ igazgatósága’ hivatala által ezennel 
köz hírré tétetik , hogy e’ folyó évi Sz. 

Mihály’ hava’ 7dik napján reggeli 9 órakor Mosony 
mezővárosában az uradalmi majorban H P V O rP S  
fog tartatni, mellyre:

öregebb a n y a ................................... 600
tenyésztésre alkalmas fiatalabb anya 1000 

két esztendős „ 200
tokló  ̂ „ 200
jerke (nőstény) bárány 200

két és három esztendős hágó kos . . . 
azon időbeli m i i ..........................................

2200
500

2300

ö ssz e se n .................. 5000 darab

f  R l l io l i .  azon árverés’ utján történendő eladásra ki 
fognak állítatni azon észrevétellel, hogy az érintett ko
sok az árverésen kivűl is szabad kézből, szabadon hagy
ván a’ vevőknek a’ választást, naponként eladatnak. 
Költ M agyaróváréit, Sz. Jakab’ havának 18dik nap
ján , 1837dik esztendőben. (5)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridiik.



FOZSOiY, pénteken 13. szám. AUGUSTUS’ 11«» 1837.
Tartalma:

a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze
tes!) esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ kiülöldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
liiriihulása, hogy e’ tekintetben minden honiujsag- 
lovelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok , közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek , élelmek, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá sfa lr i Orosz József .

Feltítolck:
Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken ; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Füskáti Länderer Lajos' könyvmühclyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendők : »A' Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.a — A’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s ízetlen bohózatok Vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

1 2 ko körül kezdődött, az idén az árpába is csak 26án le
hetett belevágni a’ sarlót, ’s ha az elkéséstől nem tartanánk, 
úgy a’ búzákat még nem kellene aratni, mert ezek valóban 
éretlenek, zöldek, nyersek, május , június, Julius esős volt, 
miért is több helyeken barna széna gyűlt., Káposzta lesz 
elég, következőleg a’ bor, a’ mi lesz, jó nem le h e t , mert 
azon lioszas tapasztaláson alapult állítás hazánkra nézve 
csakugyan áll: „Sok káposzta , rósz bor.“ —

Közli S z á l é  L a j o s.
F. évi Julius hónap’ végével t. n. Trencsén vármegyében 

kebelezett B u d e t i n ’ környékén bizonyos légi kő (meteor
kő) esett le ,  mellyet t. L o t t n e r  plebánus ur a’ helységbe 
hozott, hol most is vagyon. E ’ követ megmérvén úgy ta
láltam: hogy legnagyobb hosza 9" 8 '"  bécsi mértékben, 
legnagyobb szélessége 9" 2 '" ,  legnagyobb vastagsága 5" 
6 " ',  tömöttsége 80" köböt (cubic) tesz és 19 bécsi font ne
hézségű. Formája oda mutat , hogy valamelly nagyobb 
gömbölyű test’ tördeléke, mellynek átmérőjét , a’ kő’ felső 
részét alakító ívet megmérvén, 2 0 " 6 '"nak találtam. Mi 
a’ kő’ ininemiiségét illeti, az szembetünőleg valóságos grá
n i t , mivel puszta szemmel is ki lehet rajta venni a’ közön
séges sötét hamuszinü kovácsot (Feldspath), a’ fejér és 
mézszinű bányavirágot, melly utolsó legtöbb a’ kőben; 
láthatni még, de már csak fegyveres szemmel ’s igy nag}itó 
üvegen, egy aranyszínű ’s tőhegy nagyságú csillámot (Glim
mer). Az egész kő be vagyon burkolva egy tiszta fekete 
kéregbe (crusta) , melly azonban nem mindenütt egyforma ; 
mert a’ kő’ gömbölyű és felső részén olly sima és tiszta, 
hogy hig tömegbőli eredete kétségtelen, mit még jobban 
mutatnak azon benyomások, mellyck különféle formában 
rajta találtatnak ’s mellyek olly simán , olly könnyeden csak 
puha testben történhettek; — a’ kő’ alsó részén talált ké
reg pedig nem olly tiszta feketeségü és sima , hanem vilá
gosabb, holott még mindig feketének mondathatik , — kö- 
leses , ikrás (granulata) és töredékeny, le is omolható, a’ 
mint le is omlott némelly helyen a’ kő’ esése’ alkalmával. 
Ezen fekete kéreg üvegen át szemléltetvén mutatja azon ré
szeket, mellyckből a’ kő áll, ’s aezéllal tüzet is adott. Mi
dőn a’ he ly e t , hova a’ kő ese tt ,  megvizsgáltuk, úgy talál
tuk , hogy a’ kő tiszta agyagföldbe (argilla limus) 2 ' 6 " 
mélységre esett; de esése nem volt függőleges, hanem 50° 
alatt délfél-keletről éjszakfél-nyugot felé; ’s a’ lég a’ már 
kalászban álló buzavetést 3’ 6 " környire lenyomta. C. K.

A’ H o n m i i v é s z  értesít, hogy Baján L a t i n o v i c s -  
G e r a  mb  asszonyság, — a’ czél-lövöldözést terjesztendő 
-— számos katonatisztnek, nemesnek ’s polgárnak lövészi 
mulatságot a d a , hol a’ jutalom sors szerint osztatott és más 
ragyogó ékesítmények sem hibáztak. A’ tisztelt asszonyság’ 
vendégszeretete méltán kieineltetik.

gyulájához. Ö Felségének egészségi mibenléte olly 
óhajtott, hogy az orvosi tudósítások ezennel bevég- 
ződhetnek. I s c hl ,  aug. 5én 1837. Ka i ma n n.

Becs, augustus’ 7.
L i n z i  tudósítások szerint M i k s a  föherczeg’ palotá

jában betörés által nagy lopás történt. Egy része drága
ságainak , pénz és a’ toronyerősitési tervek elraboltattak. 
Ezen utolsó körülmény természetesen különféle hírekre szol
gáltat alkalmat. O Főherczcgsége G m u n d e n  ben volt, 
midőn ez történt. — A’ nagyherczegné leányaival az epe
járvány miatt nem Luccába, hanem Ischlbe utazott.

A’ közönség G r a n i c h s t a e d t e n  orvos’ vizgyógyinté- 
zetének (P r i e s n i t z’ módja szerint) megnyitását annál fe
szültebben várja, mennyivel nagyobb ügyeimet gerjesztő G. 
ur’ nem rég kiadott e’ tárgyróli zsebkönyve és számos, köz
tudomásra jutott jeles gyógyításai a’ legveszélyesb betegsé
geknek. Az intézet Bécstöl két mérföldnyire leend paradicso
mi vidéken, a’ hires Brühl’ hegylánczában, La ab nevű falun 
kivűl. Mondják, hogy már számos betegek’ ’s köztök nagy- 
rangűak, fölvételre jelentették magokat. Mihelyt nyitva álland 
az intézet, raegszemlélendem ’s bővebben értekezendem fe
lőle. — Hiteles tudósítás szerint herczeg E s z t e r h á z y  Pál 
a’ jövő hét’ végével ide megérkezend. M e t t e r n i c h  herczeg- 
nél KönigsAvartban csak kevés napokig szándékozik mulatni. 
—- Tegnapelőtt estve léptek fel utoljára elutazásuk előtt Eu
ropa’ két első tánezosnéi E l s s l e r  Fáni és Teréz az opera
színházban, ’s olly kitűnő tetszést nyertek, hogy a’ színhá
zak’ legéltesebb kedvelői sem emlékeznek ahoz hasonlóra. 
A’ közönség’ örömzaja a’ c a c h u k a  táncz’ végeztével mind
addig tartott, inig a’ két nyájas testvér a’ közönségtől búcsút 
nem vett. A’ szegények’ gyámolitására irányzott együttmun 
kálásuk által földieik’ szeretőiét örökre biztosíták magoknak. 
Minden belletristikai hírlapjaink e’ két jeles testvér’ dicsére
tére irt versezetekkel telvék. H**n. D.

Julius’ 28.
Hogy T ö p l i c z b e n  a’ német tárgyak kérdés alá kerültek, 

mellyeknél herczeg M e t t e r n i c h  ’s küliigy - ministerünk 
egymást kiösmérték, alig lehet kétségbe hozni. Ilannove- 
rára nézve W e r t h  e r  báró ur’ visszatérte óta azon hirek 
terjedtek e l , mellyek szerint minden esetre elvárandó , mit 
az Erneszt Auguszt királytól rendelt alkotmányi biztosság és 
mit aztán maga végzend; hanem ngy látszik, a’ német nagy 
hatalmasságok most abban egyeztek m eg , épen úgy mint 
azelőtt a’ braun schweigi esetben , hogy a’ szövetség’ törvé
nyét ’s annak világos szavait változhatatlan erejökben meg
hagyják.

Metternich herczeg ő magassága a’ jövő hónap’ első felé
ben váratik vissza. Ugyanakkor a’ diplomatikai testület’ 
tagjai nagyobb részint Bécsbe jövendőnek.

Magyar- és Erdély ország’.
A’ nm.in. k. u. Kamara K o v á c s  Istvánt, a’ gácsi k. sóház

nál pénzszedőt, saját kérése’ következtében ugyanazon hiva
talba Pécsre tette által ; — továbbá a’ zsolnai megürült ki
rályi sómázsamester’ ellenőrségére 1 r z c i n s z k y  1) o mo n -  
kos tokaji k. tutajmestert nevezte ki.

A’ lugosi kamarai számtartó M a y e r  Péter f. e. június 24.
megholt.

A’ nm. m. k. u. Kamara, a’ megürült l i a l m a g y i k .  so- 
be vevő-hivatalra eddig ellenőrködő T ú r  k o v á c s  István má
zsamestert, — ennek helyébe B r a u n  Erneszt ottani k. 
mázsamestert, — ez által üresen maradt mázsamesteri hi
vatalra ugyanott szolgáló l l é z y  Vilmos sómázsálót,  ̂
továbbá ennek helyébe a’ B á n f y  H u n y  a d ’ k. űók sóhiva
tala’ pajtaőrét F e i g  el  Alajost, ennek helyébe pedig U l -  
f e r t  Antalt a’ munkácsi sóhivatalnal fizetésiden gyakor
nokot; — hasonlókép a’ 'Párkányon megürült ellenőrködő 
sómázsamesteri hivatalra R ö m i s c h  Ferencz ottani mazsa- 
m este r t , ennek helyébe R a i n  is eh  József nyugalmazott 
alhadnagyot és a’ pesti sóhivatalnál ingyen szolgáló gyakor
nokot, nevezte ki.

jjf. L. gazdasági ügyviselő egyik levelezőm igy ir: „ K i s 
t é r  é n é n ,  jul. 31. 1837. V idékünk *) ez idénre nézve is, 
kivévén gyümölcsöseinket ’s szőlőhegyeinket, a gazda fára
dozásait úgy látszik, kívánt sikerrel jutalinazandja. Cse
csen ’s több helyeken, Verebélyben, a’ szentkúti völgyön 
a’ későbbi ősszel tett tisztabúza-vetések felettéb üszögösek, 
’s minél ritkább a’ vetes , ezen gonosz rajta annyival hatal
masabb, elannyira, hogy 1 0  szál között 8  bizonyosan üszög, 
’s csak két szál, búza. Az egész mátraalji, Losoncz felé 
nyúló völgyben is van ennek nyoma, még pedig olly külö
nös , hogy az embert szinte elfogulttá te sz i , jobbról balról 
a’ táblák egészen tiszták, üszögetlenek , a’ középsők pedig 
üszögösek. Nem ritkaság most vidékünkön a’ 1831ben vagy 
is cholera alatt a’ hazai tudósításokban hirlclt a n y a r o z s .  
15 esztendő óta aratásunk július’ 5ke, néha legfölebb 10 —

*) A ’ vidék alatt, mellyröl ezen ur ir, értetik azon hevesnógrádi ho- 
szas völgyvonal, melly a: Mátra alatt Pásztó mezővárostól kezdve, 
majdnem Losonc/.ig kigyódzik. Midőn Heves ’s az ezzel határos 
alsóbb megyék’ termésben szűkölködnek, mint p. o. a’ legközelebb 
múlt száraz esztendőben, ezen völgyvonal elegendő gabonát szállít 
Gyöngyösre és Szolnokba, különben pedig Losonczra A'itetik az 
leginkább a’ zólyomliptói tótság’ számára. Jeles országút kötötte Nó- 
grád’ részéről a’ két országszerte eléggé nevezetes piaczot össze 
mindaddig, miglen az Losonczi G y i i r k y  Pál, Nógrádnak akkori 
első alispánya, most Krassó’ föispánya alatt derekasan készülten 
tartatott; utóbbi időkben azonban ennek kiigazítására csekély figye
lem fordítatván, a’ megrongált hidak, gödrök, esős, sáros időben íő-
képen, terhesítik a’ közösülést, melly egyébiránt több esztendeig 
télen nyáron mindenféle utazókkal, fuvarosokkal töltve , a’ Aid ékben 
élénk kereskedésre nyújtott alkalmat. — E’ A’idékben A7an az úgyne
vezett II á r s a s  Aragy A r a n y h e g y ,  mellyröl J a n k o v i c h  Mik
lós és K u b i n y i  Ferencz urak is értekeztek már. Minthogy azon
ban ezen hegyen az idei esőzésekkor ismét jeles mennyiségű arany, 
réz ’s egyebek találtattak, (drótformában összetekert 5 — 6 — 8 ara
nyat nyomó darabokat magam is láttam) megigéré az általam fel
szólított barátom M., hogy ezen hegynek újabb nevezetességeit is 
összeirandja ’s igy erről később bővebben.

A u s z t r i a .

O r v o s i  t u d ó s í t á s .
0  Felsége a’ Császárné örvendetesen közelít, bő

re’ lialkali meghámlása közben, elkezdődött kigyó-

Aag’ybritaimia ’s Irland.
Az angol hírlapok unalomig telvék választói cselekkel, 

botránkoztató esetekkel ’s a’ legalacsonyabb megvesztegetés
ekkel. Így csak igaz , hogy híjában fárasztja magát az em
beri ész olly alkotmány’ feltalálásával, melly az emberi

Magyar nemzeti színészet.
Ezen czím alatt az Athenaeum’ I l ik  számában ügyelemre 

méltó czikket lelünk , melly , tandem aliquando ! a’ színé
szet’ nemesb oldalával foglatoskodik. Szinte örül az ember, 
ha a’ sok dolmány- és nadrág-hirek után valami érdekesebb
re akad. S. F. szerkesztő miután a’ múltba visszapillant 
’s rövid vonásokkal a’ magyar színészet’ történetét leírta „új
abb kori Thaliánk’ vándorbotra szorult papjairól“ ezeket 
mondja:

„Nem lehet igazságtalanság nélkül azon játszóink’ érde
mét tagadni, kik 1819ben, Székes-Fejérvár’ rendei’ pártfo
gása alatt a’ legsiirgetősebb szükségek ellen fedeztetve, annyi 
gonddal ’s olly szerencsés iparral adák a’ pesti színen az 
akkor feltűnt Kisfaludy Károlynak a’ nemzet’ történeteiből 
’s a’ nemzet’ életéből vett, ’s azért a’ nemzet’ szívéhez szó
lott darabjait, hogy egyesítvén fáradozásikat a’ költő’ talen
tumaival , mintegy halottaiból másodszor is felkölték a’ szin’ 
ügyét, ’s nem-barátjaik is kénytelenek valának elismerni, mi
képen illy kevéssé kedvező környülállások közt, kivált a’ víg
játékban, ’s ha nem annyira az egész, mint egyesek ’s a’ rész
letek tekintetnek , többet kívánni nem lehet. De, fájdalom, 
a’ taps elszédité a’ nem tehetség nélküli ujonezokat, ’s a’ 
helybenhagyásnak nem felbátorodás , hanem elbizottság0lön 
gyümölcse. Beköszöntőnek újra 1824ben, ’s megállapodás 
’s melly nélkül ez nincs soha, elkorcsulás látszék az egészen, 
és a’ közönség elhidegült.“

Erre csak azt kérdjük: Van e remény, hogy a’ felesleges, 
helytelen, szinész-rontó taps az állandó színházból ki fog 
küszöböltetni ; vagy tán okunk van annak még hangosabb 
kifakadásaitól tartani? — —

A’ színészek’ erkölcsi állásáról igy okoskodik S. ur:

„A részvényes társaság bizonnyal nem fog költséget kí
mélni az intézetnek olly díszben fenntartására , millyet egy 
köz ügy kíván ; szinészeinktől pedig azt reményijük, várjuk, 
hogy — mint az első középponti játékszín’ tagjai, melly se- 
minariuma kell hogy legyen egy jövendő országos intézetnek 
— hivatások’ becsét egész terjedelmében felfogván, félre te
vén minden önszeretetet, mellékes érdekeket ’s korai büszke
séget, előhaladási erős szándékkal és ipparral fognak az újra 
megnyílt pályára lépni, ’s azt lelkisméretes stúdiummal foly
tatni. De a’ közönségtől is azt várhatni, hogy követeléseit 
az e d d i g i  környiilmények’ megfontolásával mérsékelvén, 
eleinte a’ gyengébb munkálatoktól sem fogja kíméletes figyel
mét, pártolását megtagadni. Rendes circulus vitiosusban fo
rogtunk e’ tekintetben mostanig; fővárosunk’ miveit lakosi, 
sok jónak, jelesnek ismerői, azt szokták mondogatni: majd 
bejárunk, csak legyenek egyszer jó színészeink ; a’ színészek 
azt mondák: csak járjanak be , majd jól játszunk. ’S kinek 
volt igaza? üg y  hiszem, az utolsóknak. Honnan vegyen va
lamelly színész, k i ,  hogy legelső szükségeit fedezhesse, 
kénytelen, legjobb esetben vagy ötször hetiben játszani, vagy 
forditgatással, leírással, vagy egyéb, órát óra után elragadó 
mellékfoglalatossággal vesződni, legtöbbször pedig vándorlás
sal ölni magát; honnan vegyen az, kérdem, physicai időt, 
kedvet ’s lelki nyugalmat, de honnan még alkalmat ’s külön
féle eszközeit is terjedelmes körű stúdiumainak, hogy a’ mű
é r tő t , de m ég  i n k á b b  az elfogultat, ünnyáskodót, vagy 
épen az ügy’ ellenségét kielégíthesse ? ’S honnan vegye min
den léptén ’s szavában azt a’ hajlékonyságot, biztosságot, 
csínt és finomságot, melly a’ magasb társaságok’ emberét 
bélyegzi’s a’ színen olly szükséges: ha vagy módja nem volt 
illyekbe léphetni, ha tán a’ művészet’ megbocsáthatlan le
nézése őt ollyakba lépni nem is engedő? Legyünk azért mi

nél többen részvétellel az ügy iránt,  e z é r t  m a g á é r t  ’s 
a n n a k  j ö v e n d ő j é é r t ;  helyhesse a’ nemzeti buzgalom 
olly állapotba az intézetet, hogy a’ talentumnak idő ’s mód 
jusson az előmenetelre ; becsüljük a’ művészet’ nevendékit
— kiket t. i. tehetség ’s privát character arra érdemesít — 
’s ne zárjuk el elüttök társaságink’ ajtait:  ’s megérjük azt 
az időt, mikor az intézet s a j á t  e r k ö l c s i  e r e j e  által fog 
fenn állha tn i, mikor tagjai közt birandunk ollyakat, kikkel 
büszkélkedhetünk,’s a’ magyar színházban töltött estvéknem 
többé áldozat, hanem nemzeti öröm ’s szívbeli gyönyörűség’ 
estvéi lesznek.“

Itt a’ circulus vitiosusra egy kis észrevételem van. Megen
gedem, hogy sok igy okoskodik: „majd bejárunk, csak legye
nek egyszer jó színészeink;“ —  de fővárosunk’ még sokkal 
több müveit lakosai, sok jónak, jelesnek még tökéletesb is- 
mérőji, a’ középszerű előadásokat is gyáinolítnák , tudván, 
hogy a’ művészet’ ösvényén csak lassan haladhatni, ’s hogy 
egy még csak most lábra kapott társaságtól valami remeket 
kívánni merő képtelenség,— ha más nem tartóztatná. Eze
ke t ,  — higyjen nekem S. u r , számos adatnál fogva szólok
— leginkább a’ néző közönségnek gyakori viselete tartóz
tatja a’ megjelenéstől. A’ műveltnek nincs kiállhatatlanabb 
annak szemlélésénél, mint nyernek illetlen tapsot a’ leghibá- 
sabb előadások, mig a’ valóságos törekvés a’ remek felé nyom
talanul tűnik el. Itt azonban nem a’ közönségnek nagyobb 
részét értem , melly általában az illendőség’ korlátái közt 
marad és — mint általában a’ magyar — részinti tudomány- 
hijányait szerencsés tactussal pótolja; hanem nehány ifjan- 
ezokat értek, kik sokszor a’ többi hallgatók’ ügyeimét botrán- 
koztatólag háborgatják. Szomorú valóban, ha nehány tapasz
talatlan ifjú ember, ki nem rég hagyta el oskoláját vagy az 
ősi p usz tá t , ki L e s s i n g ’ vagy T i e k’ nevét soha sem hal*



romlottságon hajótörést ne szenvedjen. A’ régi Görög
ország, Róma, ’s most Anglia, Francziaország, Éjszakame- 
rika ez igazságnak megczáfolhatlan tanóji.

Nyolcz régi várat kivévén , melly összesen 12  követet vá
la sz t , Angliának és Walesnek minden helységei, mellyek az 
alsóházba követeket küldenek, választásaikat már elvégez
ték, ’s neveztek ugyancsak 183 reformert és 144 toryt. 
— grófságok’ (m egyék) választásúi csak most kezdődnek. 
Ezektől igen sokat várnak a’ toryk. — A’ legújabb londoni hí
rek ,  julius’ 31ről, már 385 választásról tudósitnak, t. i. 
220 reformer és 165 tory.

A’ quákerck’ társaságának a’ királynéhoz intézett felírása 
így hangzik: „Viktóriához, az egyesült ország’ királynéjá
hoz. Mi, a’ te hív és engedelmes alattvalóid, a’ barátok’ 
vallásos társaságának tagjai, kik közönségesen qnákereknek 
neveztetünk, és e’ felekezetnekNagybritanniában ’s Irlandban 
képviselői vagyunk , azon kívánsággal nyúlunk az első alka
lomhoz, hogy királynénknak hív és szíves ragaszkodásunkat 
kijelentsük. Mélyen érezzük elhunyt fejdelmiink’ , IV. Yil- 
mos’ veszteségét. Úgy tekintünk vissza uralkodására, mint 
országunk’ történeteinek nevezetes időszakára , melly a’ pol
gári és vallás-szabadság’ kiterjesztése, a’ kegyelem ’s a’ bű
nösök iránti irgalmasság és rabszolgaságba súlyedett pol 
gártársaink’ jogainak elismerése által lön jelessé. Dicseked
hetünk uralkodásának e’ fő vonásival, mint jelével a’ keresz
tény elv’ uraságának, melly honunk’ törvényhozóságában 
mindinkább terjed. Istennek hálát adva intézzük hozzád, 
mint királynénkhoz, midőn ez ország’ trónjára lépsz, szíves 
szerencsekivánatainkat, hogy kívülről béke, belölről nyuga
lom uralkodjék. Semmi se háborítsa meg ezen áldásokat ’s 
folyvást növekedjék azon meggyőződés, hogy a’ háború mind 
a’ kereszténységgel mind a’ politikával ellenkezik. Meg lé
vén győződve, hogy Jézus Krisztus’, a’ mi urunk’ és meg
váltónk’ vallása egyetlen alapja az ember’ valódi boldogsá
gának ’s a’ nép’ jólétének, és megszentelt védfala minden 
kormánynak, kérjük az Istent, hogy e’ vallás legyen trónod’ 
támasza ’s minden tanácskozásodat vezérelje. Fogadd el, oh 
Királyné! valódi ’s mélyen érzett kivánatunkat, hogy az 
isteni bölcseséghez folyamodjál ama’ képesség’ megnyerésé
ért, melly által eleget tehess azon terhes kötelességeknek, 
mellyek' teljesítésére az isteni Gondviselésnél fogva illy fiatal 
korodban vagy meghiva. Isten’ félelmében élj , ő pedig pa
rancsainak megtartására buzdítsa szívedet, és szent lelke’ ke
gyelmeit bőven árassza reád — ’s végtére, ha hivatásod’ 
napjai kitelnek, az Isten’ kegyelme által, a’ Jézus Krisztus 
ban menj maradandó örökségbe, melly soha sem enyészik el.“ 

V i v i s ’ (Waadt) városa julius’ 2 lén egy nevezetes jelenés
nek vala tanúja, egy szörnyű vizoszlopnak t. i . , mellynek 
csúcsa több ezer lábnyi magasságú felhőt képeze, talapja pe
dig a’ tó vala. Mintegy 9 órakor volt látható a’ p i a  n i  öböl
ben, Vivistől nem messzire, a’ l a u s a n n e i  utón, mint ör- 
vényzék a’ tó ’s finom süni porként mint emelkedők magasra. 
Majd, a’ nyugati széltől hajtatván , e’ vizoszlop V e v ey s e 
felé nyomult, mellynek futását kis ideig követte, vizét föl
szíván; innen mindinkább a’ szél’ irányát követé, és sötét ’s 
szörnyű alakú felhőkké sűrűsödvén, B l o n a y ’ hegyein álla- 
podék meg. — E ’ vizforgatagnak a’ levegőre olly nagy nyo
mása volt, hogy egy igen nagy diófa gyökerestül kirángatta-

l o t t a ’s a’ dramaturgiát valami ennivalónak tartja , az arist- 
arclii szerepet zsarnokilag gyakorolja ; szomorú, hogy e’ vagy 
ama’ színésznek nehány vig czimborái, megígérvén, hogy 
kihívják, vagy törik vagy szakad, a’ tapsot néha vad ordítá
sig űzik, sőt a’ velők egyet nem értőket megsértik: de bi
zonyos , hogy színészetünk’ anyagi ’s erkölcsi sorvadozása 
leginkább itt keresheti okát. Másutt is van vig ifjúság, de 
illy jeleneteket, mint a’ miilyenek nálunk gyakoriak, még a’ 
német egyetemi városokban sem láthatni. (Emlékezzünk 
többek közt csak egy ártatlan vármegyetiszt’ pesti szerencsét
lenségére.) — „Szabad kiki tetszése’ nyilatkozásával.“ 
Szabad, megengedem, polgárilag tudnillik, mert miivésze- 
tileg csakugyan azokat illeti a’ hangos taps, kik a’ dologhoz 
értenek; de ki annyira szabadságféltő, ne vegye aztán más
tól is rósz néven, ha az szabadságával szinte él, ’s illy ze
nebonától távol marad. Legyünk azonban igazságosak. If
júinknak ezen elhittsége nem annyira kárhoztatható mint má
sutt, hol a’ korok’ külön tulajdoniról ’s jogairól mások a’ 
fogalmak ; mert ha a’ húsz éveseknek okot adunk azt hinni, 
hogy vállaikon nyugszik kirekesztőleg a’ haza’ boldogsága, 
nem csoda, ha a’ színészet’ legjobb biráinak is vélik magokat. 
A’ publicum képezi a’ színészt, nem ő a’ publicumot. Csak 
kérdezzük meg az első rangú szinhősöket, majd megmondják, 
milly különböző érzelmekkel állanak a’ bécsi belváros’ és va- 
lamelly tartományi város’ közönsége előtt, sőt ugyanazon 
szerepben mikép módosítják játékukat. — De mi képezi ki 
a’ publicumot? Ez már olly kérdés, mellyre általánosan fe
lelni nem nehéz, de különösen a’ pesti közönséget tekintve 
több időt kívánna. A’ többit más alkalomra hagyván , csak 
a’ leghathatósb és szükségesb eszközt említem, a’ bátor, szi
gorú critikát, melly nem csak a’ színpadra, hanem a’ né
zőkre is kiterjedvén, félre tévén minden barátságot, atyafisá- 
got, komaságot, nem félvén húsz harmincz hiuságsértett elő
fizetőnek elmaradásától, a’ hibákat intra et extra muros ir 
galmatlanul ostorozza. Olly critikus, ha a’ szükséges ismé- 
retekkel ’s részrehajlatlansággal bir , a’ magyar színészetnek 
valódi Nagy-Pátere lehetne; ablakait azonban , sőt hátát is, 
nem merném assecurálni. — Mig azonban a’ közönség nincs 
annyira kiképezve, hogy maga után huzza vagy magához 
emelje a’ színészt, ezek leginkább egy értelmes, finom Ízlé
sű, tudományilag kiművelt ’s főkép a’ színészet’ elrendelé
sében tapasztalt igazgatóságot kívánnak. Illy igazgatóság
nak elkeriilhetlen szükséges, hogy valamelly remek színpad
nak közelebbi ’s kimerítő ismeretével bírjon, mert hazai mi- 
voltség, vagy a’ székes-városi színpadok’ néhányszor! megte
kintése erre még korántsem elég. Lehet valaki magyar költő,

ték. Egy férj fiú, ki az erdei patak’ partjáról fövényét hor
dott, kosarával együtt feldöntetett. — Annyira félt a’ légbe- 
ragadtatástól, hogy miután a’ zivatar rég megszűnt vala, őt 
azon gáttól, mellyhez erősen kapaszkodók, csak nagynehe- 
zen lehetett elvonni.

V i k t o r i a  az ifjú királyné a’ zongorán igen jól játszik 
’s kellemes közép fenhangon (mezzo-sopran) énekel. Anyja 
is a’ k e n  t i  herczegné a’ hangászatnak kedvelője. A’ han- 
gászat iránti érzelem általában HL György’ idejétől fogva 
honosult meg az angol udvarnál. A’ cambridgei herczeg 
ügyes hegedűs; A u g u s z t a  herczegné igen jeles énekdara
bokat készít és A d e l a i d e  királyné különösen kedveli a’ 
szentegyházi muzsikát. A’ westmiinsteri fő templomban tar
tott ünnepek’ alkalmakor H a n d e l ’ felséges hang-költemé
nyén sűrű kényeket hullatni látatott.

E’ hónap’ 15éig érkezett maltai tudósítások szerint az 
epemirigy ott m. h. 9én, a’ szegények’ ’s el gyengültek’ kór
házában kiütött. E ’ hónap’ 3áig 28S2 betegültet és 1772 
halottat számláltak. A’ szegényebb néposztályok legtöbbet 
szenvedtek; az őrscregből csak egy tiszt holt meg. Sok mal
tai család a’ fővárosból vidéki lakjaiba költözött, ’s a' nép 
eleinte vonakodott a’ halottakat elásni, de a* rendkívüli ha
talommal fölruházott kormányzó mindjárt czélszerü rende
léseket tön.

M ó r i c z  szigetéből jött hírek április’ lOéig terjednek. 
Mintegy 3 millió font czukor szállítatott az utolsó héten 
Angliába.

Franczf aorszag*.
Paris, julius’ 2S.

A’ juliüsünnepek most nyomtalanul múlnak el; sem kan- 
diságot sem pártdühöt nem gerjesztenek. A’ háromszinű 
zászlók a’ pont-neuí” árboczairól békésen lengenek a’ Szajna 
felé, ’s csak a’ „jul. 27, 28 és 29. 1830.“ óriási felírás azon 
egyetlen látható je l ,  melly ama’ korszakot visszaidézi. Az 
elesett bajnokok’ sírjain gyászjegyek állítattak, mellyek, mint 
a’ carlisták állítják, a’revolutiónak egy halotti éneke (de pro- 
íündis). Ez azonban nem úgy van. Francziaországban a’ 
képviselők ’s képviselések igen hamar változnak. L a  fa y  e t t  e 
megholt, és a’revolutio’ zászlója kezeiből kiesett. C a r r e l  t 
a’ nyugtalanok soha sem ismerték el igazi pártvezérnek. 
L a m e n n a i s  csak a’ vigasztalatlanság’ idejében volt tün
döklő, de mindenkor valamennyire idegen üstökös csillag. 
Francziaország’ egész lényében átváltozás történik. A’ kígyó 
hámlik. Az időszak átmenés’, újjászületés’időszaka. Hogyan él
nék itt túl egyes emberek még a’ legfényesebb történeteket is ál
landó dicsöülésben ! A’ politikai ügyességek’ mohó elemész- 
tése, a’ nagy nevek’ és emlékezetek’ iszonyú gyors elhaszná
lása tehát csak a’ legellenkezőbb irányok’ folytonos össze
ütközésének jeléül szolgál, de a’ mellyek mindnyájan halot
takat hagynak e’ mellett a’ választóhelyen, régi revolutiói ’s 
absolutismusi, anyagi ’s vakbuzgó előítéleteikből.

Paris , julius’ 80.
A’ tegnapi ünnepélyes szertartások, hajóversenyek, légha

józások, népi mulatságok ’stb. a’ közbejött eső miatt megza
vartattak ; de az est szép lön, a’ nagy hangverseny, tűzijá
ték, kivilágítás stb. jól ütött ki. A’ király 's családja az er-

a’ tudós társaság’ tagja, sőt valóságos tudós is a’ nélkül, 
hogy egy színészi társaságot a’ művészet’ és finom Ízlés’ ös
vényére vezetni képes volna. Nem ismervén közelebbről a’ 
pesti igazgatóságot, mikép oldandja feladását, nem mondhatom.

A’ circulus vitiosus’ másik felét épen nem hagyhatom 
helyben. Mihelyt a’ színész’ szükségei fedvék — mi az ál
landó színpadnál csak megleend —- már nem okoskodhatik 
igy: „csak járjanak be, majd jól játszunk.“ Sót állítom, 
melly színész még a’ legsilányabb körülményekben is abban 
hagyja stúdiumait, kit nern a’ belső ösztön hajt a’ fényes czél 
felé, az csak komédiás marad holta’ napjáig, bár minden estve 
föladásig teli házakban játszók. Kiket most mint a’ színé
szet’ legtiindöklöbb csillagait csodálunk, nem igy okoskod
tak, és soknak közűlök tövises utón kelle mászniok a’ távol 
lévő templom felé. Illy valódi művésznek aztán Pesten is 
nyitva állandnak a’ legizletesb házak’ a jta i, hol hajlékonysá
got, biztosságot, csilit és finomságot tanulhat. Csak az er
kölcstelen, faragatlan színész előtt méltán zárkózik mindenki, 
mert ezeknek illetlenségeit már egynél több vendégszerető ’s 
művészet-ápoló család sajnosán tapasztalta. Olly házakba 
járást pedig, hol a’ valódi művészt is lenézik, mivel nem 
magasan szü letett , soha se sajnálja, mert ott a’ caricaturán 
kívül úgy is keveset tanulhatna.

Ha illyformán a’ színészek, az igazgatóság ’s a’ publicum’ 
müveit része köz ügyben közös erővel iparkodnak, ne tartsunk 
elfogultak’, finnyáskodók’ vagy épen ügy-ellenségek’ akadály- 
itól , kik úgy is csekélyebb számnak, mint azt sokan, ön 
híbájok’ fedése’ végett, hirlelik. Ki a’ valódi jót gáncsolja, 
csak ön magára ir pasquillust, sőt legottan talál emberre, 
ki megfelel neki. De csak szereti a’ magyar távol keresni a’ 
közel fekvő okot , ellenséget ’s irigyet vélvén , hol az nincs, 
ama’ vargalegény’ „méltatlan szerencsétlenségére“ emlékeztet
vén. Csak magunkból irtsuk a’ hibát, csak világosan lássuk 
a’ hiányt, csak ne lobbanjunk fel minden critikára , bármi 
igazságos legyen is az, és ne tartsuk rósz hazafinak, ki nem 
mindent dicsér, majd magától érik meg a’ tökéletesség’ gyü
mölcse; majd magától kap létre azon saját erkölcsi erő, 
melly a’ magyar színészetnek biztos alapúi szolgáland, mig 
a’ magyar magyar marad; mit tiszta szivemből kívánok.

Pozsonyi Tamás.

A’ p e s t i  g y a p j ú - r a k t á r b a  é r k e z e t t  g y a p j ú .  Ju
lius’ 27kén gróf Brunszivik Ferencztől 4404 font. — Julius’ 
Síkén gróf Andrásy Györgytül 10425 font. — Gróf Csáky 
István’ özvegyétül 5685 font. — Augustus’ íjén ismét gróf 
Andrásy Györgytül 6764 font — és Matolay Gábortul 1732

kélyen megjelent. — Páris’ egyik főtemplomában bizonyos pap 
a’ júliusi hősökért tartott halotti szolgálat után a’ szokott 
I s t e n t  d i c s é r  i i n k e t  vonakodott elénekeltetni, mire a’ 
nemzetőrség’ parancsnoka azt katonai’ hangászkara által, a’ 
közönség’ énekkisérete közben, zengedezteté el.

A’ franczia hírlapok elménczkednek a’ júliusi ünnepek’ 
csökkenésén. A’ C h a r i v a r i  többek közt igy dévajkodik:

A’ HÉT ÉVFORDULAT,

valamint, a' hivatalos lelkesedés a’ júliusi zendülés iránt 
TŐKEHAL’ FARKÁVAL VÉGZŐDIK.

1831 : Júliusnak első évfordulata. — Úgy halotti 
emléknek a' Bastille’ térén fölszentelése a’három 

nap’ díszére; a’ Pantheon’ fölszentelése a’jú 
liusi hősök’ dicsőségére; a’ Marseillaise’ 
éneklése. — 1832 : Semmi fölszentelés 

többé; egyszerű szemle. — 1833 :
Napoleon’ szobra’ fölszentelése ’s 

szemle. — 1834 : Egy Iádnak 
fölszentelése ’s szemle. —

1835: Az ünnepélyek’ el
fojtása Fieschi’ inerénye 
miatt.— 1836 : A’ há
rom nap kettőre szó- ’

rítva; a’ nemzet
őrség’ szemléje 
hasonlólag el

fojtva. —
1837 :
Sem-

m-
i
j

Ugyanazon hírlapban még a’ juliusemlék’ első kövének a’ 
ministertanács’ elnökéhez irányzott, furcsaságokkal teljes le
velét olvashatni, melly alá igy Írja magát: „ Ä  julius emlék
nek első ’s utolsó köve.u

Paris, julius’ 30.
J ó in  v i l i é  herczeg ma elutazik Toulonba, hol mint had

nagy C a s y  kapitány’ vezérlése alatt a’ „Hercules“ nevű 
1 0 0  ágyús hajón fog tengerre szállani. Ámbár ő fensége még 
nem több húsz esztendősnél, még is ez már negyedik utazása, 
mellynek czélja Amerika. Hercules délszaknak egész hajó- 
csapatjától kisérve, legelőbb is Gibraltárhoz evezend, azután 
a’ „La Favorite“ corvettet tartandja meg úti társul. A’ her
czeg’ látogatásának tárgyai lesznek, Madera ’s Teneriffa, 
Senegal, Santiago de P ray a , Rio Janeiro ’s Bahia, Cayenne, 
Martinique, Guadeloupe, Jamaica és Cuba; Chesapeak- 
öbölből kirándulást teend az egyesült statusok’ belsejébe. Az 
utazást 8  — 1 0  hónapig tartandónak mondják.

Bizonyosnak látszik, hogy Na p o 1 e o n’ unokaöccse ellen 
a’ schweiczi országgyűlésen lépések tétettek. A’ ,,Temps“ ezt 
mondja: „Véleményünk szerint, az ifjú ember jobban tett  
volna, ha a’ helyett, hogy meggondolatlanságait szaporító, 
azon nagy hibát forgatta volna eszében, mellyet Strass- 
burgban követett el, ’s mellynek szerencsére káros követ
kezése nem volt.“

font. — Augustus’ 2 kán ismét gróf Csáky István’ özvegyétől 
3142 font.

R  ö n y  v i s in é r t e t é  s.
Ragusai herczeg Mormont marschall’ utazása Magyar- 

és Erdélyországon keresztül.
(Vége.)

Április’ végével 1S34ik esztendőben M. Pestről Erdély felé 
útját folytatván különösnek látszik neki, hogy az alföldi 
pusztaságok között ritkán, de számos lakosú helységek ta
láltatnak : de roszúl volt értesítve a’ szerző , hogy ezen fa
lukról azt mondja: „30 — 40,000 lélek lakja“ — egy falut tu
dok csak, mellynek népessége a’ 20 ezret felülhaladja. Ezen 
nagy helységekről Írja, hogy hétköznapokon csak asszonyok, 
apró gyermekek és némelly cselédek találtatnak bennök, a’ 
férfiak pedig kiin a’ földeken tanyáznak , csak a’ vasárnapot 
töltvén odahaza; — ámbár ez némikép igaz, de általában nem 
lehet mondani, mint azt M. előadja.

Kecskeméten lett jeles fogadtatásával dicsekszik a’ szerző. 
Ezen puszta, sík vidékről megjegyzi M ., hogy legfőképen a’ 
dühöngő szelek ártanak itten: „egy eszköz volna ezen osto
rozás ellen : nagy rendes ültetvények a’ földek körül. A’ fák 
az esőt és nedvességet ide húznák, a’ föld’ nedvességét meg
tartanák, a’ dühöngő szelek ellen ótalmaznák, az aratásokat 
biztosítanák, és olly termesztményeket nyújtanának, mellyek- 
nek Magyarország’ ezen vidékei híjával vágynak.“ Bár foga
natja lenne ezen már sokaktól sokszor adott jó tanácsnak! — 
A’ Tisza’szabályozását minden tekintetben szükségesnek látja, 
és a’ tiszántúli vidék’ termékenységét különösen kiemeli.

„Berekegyházán gróf K á r o l y i  Lajosnál, Csongrád’várme
gye’ főispányánál deleltem. Ö ide jö tt  vala a’ választások- 
náli elöliilése végett. A’ szomszédságnak minden nemeseivel 
ebédeltem, kik összegyülekezve voltak, és kezükben pohár; 
politikáról beszélgettek. Ezen tekintet nevezetes volt előttem, 
ámbár őket nem értettem, még is beszédök’ elevenségéből 
észrevehettem azon magas érdeket, mellyel a’ fenforgó kérdé
sekről szólották. A’ beszélgetések azon bélyeggel bírtak, melly 
ezen országban sajátlagos. Az asztalnál bőven hörpölgetvén, 
mindenik ékesszólását szabadon gyakorlá; számos egészsé
gek végtére az egésznek a’ szívesség’ szellemét adák.-----------
Tagadhatatlan, hogy Magyarország’ politikai ügyeiben a’ la
komák nagy szerepet játszanak.“  —

Mezőhegyesről bővebben értekezvén a’ szerző , dicséri a’ 
kormány’ azon nagy szorgalmát, mellyet itten a’ lovak’ te
nyésztésére és nemesítésére fordít. — Aradnál a’ Bánságba



A’ nápolyi követség Parisban azon franczia orvosaknak, 
kik a’ cholerabetegek’ ápolására Nápolyba és Palerinóba 
akartak menni, a’ v i s á t  megtagadta, nehogy politikai né
zeteik által a’ viszálkodás’ magvait újra elhintegessék. — 
T h i e r s  augustus’ közepén Olaszországból visszaváratik.

A’ ligerisi esküdtek’ törvényszéke 24én azon kérdésre : 
az eliramlott politikai vétkesek belé vannak e loglalva az 
amnestiába? n e m m e l  felelt.

Spanyolország*.
Madrid, julius’ 21.

A’ kegyelem - parancsnak holnap kellene megjelennie, ha 
a’ ministerek újra vérszemet nem kapnak, mert a’ chivai 
győzelem óta ismét merészek és szigorúak. A’ minap a’ 
törvényszéktől feloldatott szerkesztőji a’ „Porvenir , Mundo“ 
és m á s  politikai hírlapoknak száműzettek. —- E  s p a r t  e r ő ’ 
seregosztálya Guadalaxaránál á llt, hogy a’ fővárost minden 
esetben födezze.

A’ M u n d o  és P r o  ve n  i r  oppositionalis hírlapok’ szer- 
keztőji, a’ kormányhoz utasított rendkívüli bírói Ítéletek’ ere
jénél fogva, gyarmati fogságba küldettek , ámbátor az esküd
tek’ törvényszéke az elsöbbik’ részére szabadon bocsátási Íté
letet hozott.

Don Carlos határozottan elhagyja Valencia’ királyságát, 
az Ebrón Miranda mellett átkelt hadszállitványi csapat fe
lé menendő. Ó nem indul egyenesen a’ folyónak , hanem 
azzal közegyenes vonalban nyomul fölfelé, a’ jobb parttól 
több mint 2 5 órányi távolságban tartván magát. Úgy lát
szik, Daroca és Calatayud felé tart. Erre alkalmasint a’ 
Saragossa és Madrid közti közlekedés’ jelen félbeszakadása 
is czélozni látszik. Egyébiránt határszéli levelezőink megma
radnak azon véleményüknél, hogy don Carlos’ minden moz
gásainak csak egy czélja vagyon , t. i. bármibe kerüljön is , Ma
drid felé nyomulni. Azonban öraa és Espartero, mint látszik, 
végre csakugyan eltökélék , őt nyomban követni. Espartero 
Cuenzát 19kén este elhagyá, Torresbe menendő. Más rész
ről Meer báró jó irányát Barcellona’ népessége’ ellentállása 
által korlátozva látja; mondják, hogy a’ városba be nem 
mehetett, a’ lakosok makacsul megtagadván neki a’ kapuk’ 
fölnyitását.

A’ „Journal des Débats“ szerint, Madridban julius’ 22én 
tudták meg az éjszaki Portugáliában keletkezett zendiileti 
mozgalmakat azon hírrel együtt, hogy a’ portugali segéd
sereg már visszahivatott; igy a’ christinók’ éjszaki vonala vé- 
detleniil hagyatik.

Perpignanból julius’ 29ről következő tudósítás érkezett: 
„ R i p o l l  27kén feladta magát. Az örsereg leraká fegyve
reit; de nem lön hadi fogollyá, hanem Ololba vitetett. I r 
b i s  t o n d o  egy osztályt C a b a l e r i a ’ csapatjából fiipoll- 
ban hagyott és S a n  J u a n  de  l a s  A b a d e s s a s  feléindult.“

Azon indítványnak, mellyet N u n e z  a’ kamatfizetés iránt 
te t t ,  tanácskozásba-vételekor, C a l a t r a v a  következőkép, 
Spanyolország’ statushitelezőire nézve nem igen vigaszta- 
lólag, nyilatkozott: „Kinyilatkoztatom, Uraim, hogy mind
addig, mig én vagyok a’ ministertanáes’ elnöke, ’s a’ kö
rülmények meg nem változnak , sem a’ honi sem a’ külföldi 
hitelezők nem fizettetnek, l i a s z i n t e  a’ k o r m á n y  t e t e-

belépvén , Németországnak valamelly szép tartományát látni 
vélte. Temesváron keresztül a’ határőr-vidékre ment; ezen 
vidéknek egész rendszerét és tökéletes szerkezetét hoszasan 
adja elő. A’ Duna’ medrében Orsován alul lévő szirtek’ és 
azon veszedelem’ kikerülésére, mellyel ezen szirtek a’ hajó
zást fenyegetik, egy 500 ölnyi hoszú csatornát ajánl, előad
ván, milly haszonnal járna mind Magyarországra mind pedig 
egész Európára nézve ezen akadályok’ elmellőzése. -— Me- 
hádián egy éjét töltvén, Karánsebes felé a’ Vaskapun Erdély
be érkezett.

A’ hunyadi várat ( I I u n y  a d e snek nevezi M.) kiemelvén, 
a’ vár’ teremében, hova hajdanában a’ haza’ ’s vallás’ védei 
gyülekeztek, vasraktárt talált: a’ vasbányák’ kezelése ’s a’ 
vas’ olvasztása különös jelességü. — A’ hires nagyági arany
bányákat M a d j a knak nevezi; a’ dévai várról igy ir: „Nincs 
szebb vidék mi n t á z ,  melly innen látszik: egy nagy, szép, 
egészen müveit völgy, termékeny dombok, magas távoli hegyek, 
mellyek ezen képnek mintegy rámául szolgálnak, egy széles 
folyam átkígyózza a’ térséget, határtalan kilátás Magyaror
szág’ síksága felé, hova a’ Maros siet a’ Tiszával egyesü
lendő — pompás egészet képeznek. Akármerre tekintesz, 
elragadtatva lészesz.“ —

Erdélynek és népességének rövid rajzolatját adja M.} mel
lyet valamelly statistikából Írhatott ki, azért azt itten köz
leni felesleges. — Szebent, Fejérvárt csak átfutotta. Zalat- 
nya’ vidékén az erdőpusztitásokat sajnálja, ’s az odavaló bá
nyaművelést nem olly tökéletesnek mondja, mint a’ selme- 
czit, ámbár a’ selmeczi bányák nem bírnak olly gazdag
sággal mint az erdélyiek. A’ zalatnyai bányák’ nyereségét 
azon időtiil fogva, hogy a’ rómaiak alatt miveltetésök elkez
dődött, mái napig 3,800,000 márka — azaz egy millió ki- 
lencz száz ezer font aranyra és tizenkilencz millió márka ezüst
re, — és igy mostani ár szerint ezer négyszáz tizenkét mil
lió tallérra (negyedfél ezer millió ft. v. p.) becsüli. — Maros- 
újvár’ sóaknáját egész Európában talán legszebbnek mondja: 
esztendőnként öt száz ezer mázsa sót ad. — Kolosvár’ vidé
kéről azt mondja, hogy ámbár szép, még sem annyira mint 
a’ Maros’ völgye. — Désnél legelső lóherés (luezernás) föl
det látott Erdélyben, jeléül annak, „mennyire hátra van még 
ez országban a’ mezei gazdaság.“

,,A’ Beszlerczéről Bukovinába vivő szép országút Erdély’leg
első nemzetségeinek költségén készült és hazafiságuknak em
léke. Semmi nyereség vagy egyesek’ haszonvágya nem vezér
letté őket, csak a’ közjó vala szemeik előtt. Kik ezen czélra 
pénzeiket szentelték, nem kívántak egyebet, mint neveik’ 
emlegetését, és helyről helyre oszlopok állanak, mellyek’

m e s  s e g é d e s z k ö z ö k k e l  b í r n a  i s . “ Először a' pol
gárháborút kell bevégeznünk; ez meglővén, mindennek fi
zethetünk.“ .

Madrid, julius’ 23.
A’ carlosi összeesküvés, mellyről olly sokat beszéltek, 

úgy látszik, igen csekély volt; 3 dáma, 9 szerzetes, egy 
ügyvéd, egy káplán és egy ajtónálló teszik az arról vádolt 
személyeket, hogy az országalkotmányt fel akarák forgatni! 
Sokkal több aggodalmat szerez nekünk P a l i  11 o s ,  ki Ma-  
d r i l e j o s  és M a n z a n a r e s  között kóborolva, már 7 
postakocsit, 9 szállitószekeret ’s egy postaházat égetett föl, 
’s minden efféle tette után visszavonúl. A’ szekeres postá
kat e’ megtámadások’ következésében meg kelle szüntetni. 
A’ főkapitány tegnap 9 lovas század fölött tarta szemlét, 
mellyek az erőszakosan kiállított lovakkal elláttattak ; ezek
nek egy részét talán a’ manchai bandák ellen lehetne hasz
nálni. — C a s t a  n o s  general nagyon beteg; öregsége ag
godalomba ejt bennünket. — A’ mai „Gazetta“ a királyné
nak azon rendeletét közli, mellyben az új cortesgyiilés kez
dete november’ 19kére határoztatik, és azon körlevelet, 
mellyet a’ belminister a’ választásokra nézve bocsátott ki.

Nápolyban julius’ 2 5ke körül a’ halottak’ száma már tete
mesen megfogyott, úgy hogy naponként csak 120 — I50nen 
holtak meg; de az átellenben fekvő V i c o ,  M á s s á ,  Mé t a  
és S o r r e n t o  helységek sokkal roszabb állapotban vágy
nak. — Nápolyban nehány hét óta a’ hévmérő nem ment 
fölebb 2 2  — 23 foknál, mi ez évszakban igen nagy ritkaság; 
általában a’ nyár még eddig igen mérsékleti volt és majd 
minden héten égi háborúk ’s nagy esők járnak.

A’ ministerium a’ corteseknek hírül adta , hogy a’ válasz
tások October’ 5én elkezdődnek , és az új cortesek (két ka
marában ) november’ 29ére összehivatnak. Addig a’ mos
tani cortesek együtt maradnak.

A’ barcelonai ,,Vapor“ don C a r l o s ’ mostani haderejéről 
következő álnézetet közöl: 6846 gyalogság, 845 lovasság. 
C a b r e r a  42 50 gyalognak és 4 50 lovasnak parancsol.

P o r t u g á l i a .
A’ legújabb angol hírlapok szerint, don P e d r o ’ chartája 

nem csak Braga ’s Oporto városokban , hanem Chavesben és 
Tras-os-Montes’ egyéb helyein is kikiáltatott.

A’ cortesgyiilésnek már előbb jelentett végzései megva
lósulnak; a’ kormány meg van általa hatalmazva, hogy 
2 ,0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0  reist (ötmillió ezüst fr.) olly módon, mellyet 
legalkalmasbnak tartand, fölvehessen. Sa  da  B a n d e i r a ,  
ki az éjszaki tartományok’ helytartójává neveztetett , julius’ 
15kén ment el egy portugali hadihajón 500 emberrel Opor- 
tóba. Ugyanazon hajón volt J o s e  da S i l v a  P a s s o s  is, 
a’ pénzügyek’ előbbi altitoknoka, mint Oportónak ujdon kine
vezett polgári kormányzója. Julius’ 16kán reggel következő 
telegrafi tudósítás érkezett Lissabonba: ,, A’ pártütők Vi l 
la N ov a  da Fami l i cao  mból elillantak, a’ nélkül, 
hogy az Oportóból ellenük indult katonaság’ meg
támadását bevárták volna. A ’ negyedik hadosztály’ 
parancsnoka kergeti őket. Ugyanaz jelenti továbbá 
nekem, hogy a’pártütőkBragában V i l l a  da Barca’

irányában futottak.“ 17kén a’ következő második telegrafi 
tudósítást vették, melly Oportóban esti 6 órakor költ: „A
4dik hadosztály l(ika’ éjjelén ment be Barcába és 
sarkukban volt a’ pártütőknek, hogy őket elérhesse, 
mielőtt V a l e n c a  erősségbe, hova hadmenésöket 
irányozzák, megérkeznének. Visconde de Geras  
de Lima az engedelmességre visszahíni p ró bála 
Viana’ őrseregét, de az neki nem sikerült.“ — 
,,A’ miguelpártiak, úgymond a’ „Times’“  levelezője, örül
nek az alkotmánypártiak’ e’ viszályának, de még nem moz
dulnak. Azonban R e m e c h i d o  guerillavezér büntetlenül 
folytatja dúló kalandjait, az Algarbiából Lissabonba menő 
postákat fölégeti ’s a’ falukat sarczolja. Az Oportóban ural
kodó politikai hangulatról itt semmi bizonyost nem tudunk;  
sok fiiggend attól, mellyik párthoz áll a’ Chavesben tanyázó 
18dik gyalog és 3dik lovas ezered. Minden esetre nagy jelen 
tőségéi azon lettdolog, hogy L e i r i a  báró ( V a s c o n c e l l o s  
general, corteskövet) a’ pedrói charta’ részére nyilatkozott 
és ez értelemben felszólítást bocsátott a’ hadsereghez.“ — 
Az angol „Courier“ jtil. 29ről ezt írja: „ B r a g a n z a  gőzha
jó megérkezett. Lissabont 23kán hagyta el ’s 24kén Oporto 
felett volt. Azon kérdés iránt, ki fog e újra hirdettetni dón 
P e d r o ’ chartája’? Lissabonban a’ vélemények igen meg vol
tak oszolva. Mi a’ kihirdetést valószínűnek tartjuk; minden 
esetre pedig a’ ministeriumot kormányon maradandónak vélik.

Lissabon, julius’ 15.
Az oportói telegraf tegnapelőtt megjelente az igazgató 

ságnak, hogy a’ V i l l a  da  B a r c á b a n  tanyázó katonaság 
(4clik gyalog ezred) és a' lakosok ott az JS2 6 diki chartát ki- 
álták ki; továbbá hogy B r a g a  városából oda azonnal had
csapatok küldettek a’ zendülés’ lecsillapítására, mellyek 
azonban a’ lázadókkal egyesülvén, Bragába mentek vissza, 
’s a’ charta ott is kikiáltva lön , miért is Oportóból Bragába 
seregosztályok küldettek. Ennyire terjednek a’ tegnapelőtti 
telegrafi tudósítások , mi miatt az igazgatóság kénytelen óva- 
kozásokat tenni és sok gyanús személyt elfogatni. Mivel 
tehát tegnap a’ telegraf épen semmit sem közlott, nem ok 
nélkül gyaníthatni, hogy Oportóban is követőkre talált a’ 
felkelés, ’s a’ cortesek is mindaddig állandóknak nyilatkoz
tatták magokat, mig álomnak ’s éhségnek ellenállhatának, 
azaz tegnap este csendességben haza mentek! A’ s z e m é 
l y e s  k e z e s s é g e k n e k  ( g a r a n t i a )  o r s z á g s z e r t e i  
i d e i g l e n e s  m e g s z ü n t e t é s e  formaszerint elhatároz
tatott ; egyszersmind a’ s a j  t ó s z a b a d s á g f e l  f ii g g é s z 
t é  t e 11  egy hónapra, ’s a’ n a p i  l a p o k ’ n y o m a t  á s a is 
további parancsig, mivel nem akarják, hogy e’ történetről 
nyomtatás által valami közhírré tétessék. Most mindenki a’ 
törvény' ótalmán kívül á l l ,  ’s ellensége’üldözéseinek ki van 
téve. Illy személyes ellenség csak az arsenalba menjen be- 
vádolás végett, ’s azonnal küldetnek katonák a’ bevádolt sze
mély' elfogására , ’s illy módon tegnap több házakba erősza
kos berohanások történtek. Sőt az is mondaték, hogy T é r 
cé i r  a herczeget is keresték palotájában, de meg nem ta 
lálták; ’s hirlelik hogy P i n t o  Ma  g e l  ha  e s ,  egyike az 
előbbi ministereknek, valóban el is fogattatott.

Telegrafi tudósítások szerint a’ bragai ’s barcai felköltek

felírásai azon nemzetség’ nevét említik, mellynek költségein 
azon darab ut készült.“  Ez utón hagyta el Erdélyt Marmont.

A’ két magyar honban tett utazása’ előadásához Magyar- 
ország’ történeteinek, törvényeinek és kormányzásának rövid 
kivonatját toldalékéi csatolja — bizony ára valamelly idevaló 
ösmerősének munkája.

Ámbár rövid ideig mulatott M. hazánkban ; ámbár némelly 
nézetei nem egészen helyesek, még is igazabban 's jobban 
Ítélt hazánkról ezen fegyverek közt megőszült utazó, mint 
sok más külföldiek, *) kik balul értesítve meséket terjesz
tettek különben is annyira félreismert honunk felől.

Pesti Lajos.

Pozsonyban Schmid Antal’ betűivel 1837. megjelent: 
„ÉLETBŐL SZEDETT KÉPEK CSARNOKA, 

ifjú szivek művelésére gyüjté P e r e g r i n y  Elek; Í 6 ad rétben, 
finom velin papirosra ’s csinos betűkkel nyomtatva, 116 lapot 
foglal, 30 pengő kr. megszerezhető. Ezen könyvet különösen 
az ifjúságnak ajánlhatjuk, mert egyedül olly tárgyakat fog
lal honi’s külföldi történetből, mellyek a’ lélek’ művelésére ’s 
a’ szív’ pallérozására czéloznak, mert a’ szerző nem csak tanít, 
de mulattat is. írásmódja általában tiszta és rendszeres, ér
telmes és czéljának megfelelő ’s igy, a’ könyvecskének csi
nos külsejét is tekintve, igen jutalmas ajándék tanuló ifjúsá
gunknak.

A’ bécsi császári 179 számú ojság’ értekezéséből, melly 
a’ F e r d i n a n d  c s á s z á r ’ v a s  ú t j á r ó l  szól, a’ következő 
pontokat közöljük:

a j  Azon sommás szükség, melly az éjszaki vasút’ készí
tésére kívántatik, 4 58,000 mázsa sima vasra megy; kivé- 
vén azon vasi szükséget, melly szegek, czövekek, fejszék ’s 
kerekekre feg fordítatni, mi á lta la’ fölebbi mennyiség 600,000 
mázsánál többre növekednék. Továbbá, hogy mindazon bel
földi vasutak, mellyek csináltatni vagy megengedtettek már, 
vagy nem ok nélkül minélelőbbi engedélyre várnak, annyi 
vasat kívánnak, mellynek mennyisége mindössze a’ következő 
5 — 1 0  esztendő alatt. 1 ,2 0 0 , 0 0 0  mázsát meghaladna. Nem 
csak 90,000 mázsányi esztendei szolgáltatásról van itt szó, 
hanem kettősről, sőt még túlrugórul, ’s várhatni, hogy e’ sze
rencsés vállalat 1 0  ’s több esztendei táplálékot nyujtand a’ 
belföld’ vashutai iparának, ha különben e’ most már sokol
dalúba g megpróbált vasutkészités nem kedvező esetekben ki 
nem játszatnék. Ezután a’ különféle vasnak esztendei fel

*

használása, vagy 3 pcenttel számítva, nehány nagy vashu
tát fog majd foglalatoskodtatni.

hj Ila nagy mennyiségét és jóságát vesszük gondolóra a’ 
belföld’ vasanyagi rakhelyeinek, a’ szétkiildethető kőszén’ és 
faszereknek, úgy kétségbe sem hozhatni, hogy a’ belföld nagy
obb vasszükségek’ fedezésére is képes, hacsak a’ kedvező 
helyzetű gyárok eltökélik magokat ezen szerencsés elkelési 
közlekedéseket jól használni.

A’ Ferdinand császár’ éjszaki vasutjának igazgatósága, fel- 
hatalmazottságának pontosan kijelelt határainál fogva, aar 
átszállítási intézeteket annyival kevésbé vállalhatja magára, 
mennyivel inkább reméli ’s-meggyőződik a’ felől, hogy a’ bel
földi tőkepénzesek nem sokáig hagyandják ez alkalmat figyel
metlenül, hogy az ezen sokévi vasszállitásra szolgálandó 
összes sommában 1 0  mill. p. forintnyi mennyiséget, arányosan 
csekély tőkékké alakítsák, abból nagy kamatokat huzandók.

Egy vasút’ fellállitása annyi nagyobb ’s kisebb feliigyelési 
gondokkal van terhelve, hogy eddig Európában még egy va
súti igazgatóság sem találkozott, melly e’ czélra vasat adna 
és szállítana. Azért nem világlik ki, miért dolgozzék az éj
szaki vasút’ igazgatósága ezen lett dolognak , főképen pedig 
fölhatalmazottságának ellenére. Egyébiránt, mivel az igazga
tóság véleményét közli, hogy t. i. a’ sima vas’ megszerzése 
árverési utón csak igen kevéssé könnyítetnék, eléggé bizonyítja, 
hogy ő a’ kinálkozóékon kívül e’ vasanyagra nézve különös 
alkudozásokra is lépett a’ gyárokkal, ’s hogy minden derék 
gyárokkal, vagy a’ szállításra magát kötelező részvényes tár
sasággal , tekintvén a’ vasszükséget, az átszállítási intéze
tekre nézve jutalmas kötésekre lépni kész ; sőt hogy a’ gyá- 
roknál kinyilatkoztatta, illy sima vasnak mázsáját 12  p. fo
rintjával lefizetni a’ vállalkozónak, tehát 30 pcenttel maga
sabb áron, mint a’ mostani közönséges vasrúd’ ára; ’s azért 
az illy vállalkozásokat idején elvárja, magát azután mihez 
tartani tudandó.

Továbbá a’ vas’ minőségének bizonyosan meg kellhatároz- 
tatnia, mivel ez nyulékony, eres, tehát legjobb vasat kíván, 
ha káros következésű vastöréseket, elrepedéseket látni nem 
akarunk. Máskép van ez a’ sima vasakkal, mert ezek a’ tér
gerendán (Streckbalken) nyugodván, silányabb minémiiség- 
nél sem tarthatni nagy veszélytől.

Végre az igazgatóság úgy vélekedik, nem irtózván a’ nyil
vánosságtól, hogy jobb volna, a’ Ferdinand császár’ éjszaki 
vasutjának nyugalmas kifejtődzésére nézve inkább vele érte
kezni efféle véleményi kiilönségekröl, mintsem azokat tá r
gyaivá tenni a’ nyilvános vitatkozásoknak.

0 Még tán belföldiek is. A' k.



a’ hivségében megmaradt katonaság elől elszaladtak. Sa da  
B a n d e i r a  500 emberrel hajón Oportóba érkezett. Itt 
ngy látszik — don P e d r o ’ chartája még július 23káig nem 
lön kihirdetve. Bizonytalan volt, mellyik rendszer nyerendi 
el a’ győzödelmet. A’ ,,True feun44 szerint bizonyos S u x o  
doctornál megtalálták az összeesküdtek’ névjegyzékét. Ezen 
fölfedezés elfogatásokra nyújtott alkalmat, löbben még 
elég korán intetvén, megszöktek , ezek között mondják 
lenni S a l d a n h a  tábornagyot (marschall) is ,  ki az angol 
követségi palotába menekvék. Lissabonban 19kén azt hir- 
lelték hogy A l m a n g u m  báró, azon hadi tiszt t. i . , ki 
Oportóbul a’ felköltek ellen indult, minden hadastul liozzá- 
jok álla. Ezen ellcnzendiilés’ fejeinek L e i r i a  báró, Se- 
t l , b a l  báró, S e s p a  P i n t o  ezredes és C a s i l h a s  báró 
mondatnak. A’ „Pearl44 brit hajó, az angol admiral’ paran
csára C a x i a s  elébe evezett, hogy szükség’ esetében a’ 
braganzai herczegnét védelmezze. Az Oportóban lakó ango
lok is egy védelmökre küldendő hajóért esedeztek.

l é i i i e í o r  s[z á §•.
Miután a’ b r a u n s c h w e i g i  rendek’ gyűlése munkálatit 

elvégezvén, ezt a’ kormánynak tudtára adta, az országgyűlés 
ugyanazon ünnepélyek közit, mellyek itt ezelőtt is divatoz
tak, bevégeztetett.

Ő felsége a’ p o r o s z  király jul. 29én Töpliczből Berlinbe 
visszatért.

München, augustus’ 1.
Ő kir. fensége a’ s véd  korona-örökös tegnap estve In- 

golstadton keresztül elutazatt Eichstädtbe, útját Svéczia 
felé folytatandó.

P i u s  herczeg ő magassága augustus’ 3án reggeli 3% óra
kor B a i r e u t h b a n  csendesen elhunyt.

Majnamelletti Frankfurt, július’ 31.
A’ szövetséggyülés augustus’ 17kén tartandja első ülését.
Augustus’ lén érkezék Dresdába egy hirnök , ki szomorú 

’s általános rémiilést okozó hirt hoza, hogy ő felsége a’ ki
rály az utón megbetegedvén, Laibachban fekszik. Azonban, 
mint mondják, a’ király’ saját kezével irt második tudósítás 
valamivel nyugtatóbb. Ka r u s  udvari tanácsnok, mint ő fel
sége’ házi orvosa, azonnal oda utazott.

A’ július’ 29kei b á d e n i  ülésben, melly esti 8 % óráig 
ta r to t t , a’ költségvetés megcgyezőleg elfogadtatott.

Jlll. 29. a’ b a d e n i második kamarában W e 1 c k e r  követ 
szólott. Oda nyilatkozott, hogy a’ költségvetésre föltételetle- 
niil nem szavazhat, hanem a’ kötelesség és lelkiösméret 
által ösztönöztetett: „hogy azzal a’ nagyherczegi ministerek’ 
elvei ellen egy morális panaszt összekössön.44 A’ s z ó n o k  
vádját, mellyel mindazáltal semmi indítványt össze nem kap
csol ’s melly iránt semmi szavazást nem kíván, egy igen ter
jedelmes előadásban igyekszik alapítani; e’ mellett látható 
megindulásban eleven sziliekkel festegeíi azon szomorú kö
vetkezéseket, mellyeket a’ kormánynak a’ német szövetség’ 
dictatorsága alá esett politikája szükségkép okoz ; szól to
vábbá fejedelmünk’ trónjának aláásásáról, az alkotmányt fe
nyegető végveszélyről, ha e’ politika holnap meg nem má- 
sítatik.44 B i t t e r s d o r f  statusminister, miután kijelentette, 
mikép az indulatoskodás tulság által könnyen nevetségessé 
válhat, mindenek felett sajnálja, hogy W e l  ekei* követ nem 
az indítvány’ rendes formáját választja, ha ugyancsak 
szerényen kívánja, hogy a’ ministerek ellen vád támasztas- 
sék, ’s hogy nehézségei’ előterjesztését az országgyűlés’ utol
só napjára tartogatta. A’ minister aztán Welcker’ beszédére 
pontról pontra felel, egyszersmind megmagyarázza a’ nagy- 
herczegség’ viszonyát a’ szövetséghez status- és nemzetjogi 
tekintetben, azt boldognak, áldást terjesztőnek, statusunk’ 
alaptörvényét, az ország’ függetlenségét ’s a’ trón’ méltósá
gát ótalmazónak rajzolja. Ugyan ő megmutatja, hogy Welc

ker követ’ elveire épitett politika azon örvényhez juttatna, 
mi felől kitkit meginteni most kötelesnek érzi magát, melly 
örvény egyébiránt jelenleg csak a’ beteg phantasiák’ ’s ábrán
dozó politikusok’ álomképeiben létezik. A’ ministernek tűz
zel ’s elragadó ékesszólással tartott előterjesztését a’ köve
tek’ részéről köz tetszés, végre pedig sokhangű „bravo44 ki
áltás követte. (Midőn l t o t t e c k  követ felállott szólani, 
a’ pénzügy-minister a’ teremet elhagyá.) R o t t e c k  követ 
Welckerrel egyértelmüleg beszél, de még is mérsékeltebb, 
csendesebb hangon ; intve emlékeztet többek közt a’ múlt or
szággyűlésén tett indítványában (a’ haza’ veszedelme iránt) 
felhozott aggodalmaira, a’ német szabadság’ lépcsőnkénti 
elnyomása felől. Sem az ő, sem Welcker’ beszéde a’ kama
rában pártolásra nem talált; sőt némelly követek, névsze- 
rint T r e f u  r t ,  ellene kikeltek, kiktől egészen más nyilatko
zásokat lehete várni. Erre W i n t e r  statusminister megszólam- 
l ik : igen sajnálja, úgymond, hogy Welcker és llotteck köve
tek álfordulataik (demonstration) által egy öthónapos, gaz
dag gyümölcsökkel megáldott diéta’ végével a’ gyűlés’ egyet
értését zavarral fenyegetik ; „hagyjon fel Ön terméketlen vizs
gálódásival, ’s engedje munkánk’ hátralévő részét egyetértés
ben elvégeznünk, hogy egymástól békésen váljunk meg.44 A’ 
ministernek ezen beszédje általános helybenhagyást nyert. 
Schaaf követnek ezen alapított indítványa, hogy a’ napirendre 
térjenek, elfogadtatott, és egyszersmind e’tárgy abban maradt. 
Most máraz 183"% ’s 183% éveki költségvetésnek és a’ pénz
ügytörvénynek eldöntő szavazása következett, mik is egy
e té r tő ig  elfogadtattak.

é in e t a I f ó* 1 d.
A’ király július’ 23ka óta nincs Párisban. Hogy franczia- 

országi utazása közben isméretleniil Londonban is lett volna, 
csak mese. Most S p a á b a  és onnan a’ b e v e r l ó i  táborba 
szándékozik.

A’ jó könyvek’ elterjesztése végett egy társaság állott össze 
4  millió franknyi tőkepénzzel. A’ társaságnak czélja olly 
munkák’ kinyomtatása, megvevése ’s eladása, mellyek az er- 
kölcsiség’ előmozdítását eszközük és mellyeket az -tulajdon 
biztossága által vizsgáltat meg. Ennek feliigyelése alatt je
lenik meg egy tudományos heti-irat.

A m e r i k a .

V a l p  a r  a i s  óbul április’ 9kén költ tudósitások szerint 
a’ Chili és Peru közötti háború folyvást tarta. Yalparaisó- 
ban egy hadszállitvány szerelteték föl B l a n c o  admiral 
a la tt ,  melly legfölebb 3000 embert vihete magával, mi az 
irányzott czélra kevésnek tartaték. Peruban a’ népség’ tete- 
mesb része magát S a n t a - C r u z  generálhoz csatolta, ki
nek, mint látszik, komolyan kell a’ dologhoz lá tni,  ha a’ 
tartomány’ erős organisatiőját és kormányzását akarja létesí
teni. Hirlelik, hogy az expeditio e’ hónap’ 2 0 dika körül 
ellene menend, ’s az éjszaki kerületekben kötend ki; azon
ban kételkedtek, hogy ott megállhasson, mivel Santa-Cruz- 
nak jó ,  hadban tapasztalt ’s jól vezérlett seregei valának. 
Mondják, hogy A t a k a r n a  pusztán keresztül Chili ellen 
menend, ’s e’ szállitványra már 1500 terehhordó állatot 
szedett össze.

A’ „Times44 szerint a’ mexikói kormány’ részéről a’ Te
xas elleni hadmunkálatok megszüntettek, mivel Angol ’s 
Francziaország e’ két háborúskodó félnek közbenjáróul ajánl
kozott.

Rio-Janerióból május’ 26kán költ tudósítások’ következé
sében M o n t e z u m a  ur, az oppositio’ eddigi feje’ kiilügyek’ 
ministerének neveztetett ki.

Vasút Nápolybái Noccra és Castellamaréba.

Ő felsége mindkét Sicilia’ királya 1836. év’ július’ 19ről 
költ körlevelével B a y a r d  de l a  Y i n g t r i e  A. G. urnák 
N á p o l y t ó l ,  N o c e r á i g ,  ’s egy C a s t e l l a m a r é b a  
vivő mellékágú vasút’ csinálását helybenhagyta, egyszers
mind ezenkívül neki arra is engedelmet adott, hogy azoir 
esetre, ha öt év alatt hozzá fognak, ugyanazt S a l e m  ó i g  
’s A v c l l i n ó i g  kiterjesztheti’s mellékutak által más közel 
fekvő helyekkel összekapcsolhatja. E ’ vasút Nápoly’ vásár- 
piaczáról indul ki a’ portiéi rónaság felé, a’ G r a n a t e l l o  
kikötőhely mellett nyúlik el ’s innen a’ tengerpart és R e- 
s i n a között T o r r e  d e l  G r e c o  és T o r r e  d e l l ’ A n u n -  
z i a t á n a k  tart. E ’ hely’ véginél két ágra oszlik, mellyek 
közül egyik a’ tengerparton Castellamaréba’s a’ másik P o m 
pe  i’ kapuin keresztül N o c e r á b a  viend, mellette A n g r i  
oldalvást marad, hanem P a g a n  i t  keresztülhasítja. Az 
egész 44,000 meter hoszaságu (mintegy 24 miglie, vagy 6  
német mérföld). Legnagyobb nehézség találkozik Portiéi, 
Torre del Greco ’s kiváltkép Torre dell’ Anunziata helyek
en , hol mély kiásásokkal ’s más mesterséges munkákkal 
kell megmérkőzni. Mind e’ mellett is a’ költségi kiszámítás 
oda mutat, hogy ezen útnak, a’ hozzávaló nélkül, minden 
meterje csak 2 1 0  frankba kerül, e’ szerint 2 0 0  frankkal 
kevesebbe mint a’ m a n c h e s t e r i ,  — ’s csak 50el jő többe 
a’ b r ü s s e l i n é l ,  hol a’ folyvásti síkságon semmi aka
dályra nem bukkanhatni. Az egésznek végrehajtására, min
den költségek’ beleszámításával, 12,500,000 franknyi som
mát szántak, melly 12,500 részvénnyel, mindeniket 1 0 0 0  
frankjával véve, a’ kiváltság’ tulajdonosa által alakított tá r
saság’ alap-tőkepénzét alkotja, melly társaság’ tagjai B a y a r d  
de  l a  Y i n g t r i e  t e s t v é r e k  és de  Y e r g e s  czím 
a la t t ,  kik a’ vállalat’ ügyét viendik, Párisban fognak lakni.

Ezen szép vasút, a’ legnehezebb átjárásokatkivévén, mel
lyek legfölebb összesen 4— 5 migliei messzeségre terjed
nek ’s hol egyes az u t , ikettős kerékvágásból fog állani.

Minden esésnek 5 millemeterrel egy méternél keve
sebbnek kell lennie, mellynek aránya úgy van, mint 1 : =  
2 0 0 . Alku szerint az országúinak legfölebb 1840i October 
hónapban a’ közönség’ használatára meg kell nyittatnia. 
Egész koszában négy főépület tétetik teremekkel a’ vára
kozó utasok’ könnyebbsége végett, még pedig egy Nápoly
ban , egy Torre deli’ Annunciatában, egy Castellamaréban, 
’s az utolsó Noerrában , más 4 kisebb azonkívül Porticiben, 
Torre del Grecoban, Pompejiben és Paganiban, térés raktá
rakkal a’ kocsik’ és gőzgépelyek’ számára.

E ’ vasút’ alapítói 80 évi engedelmet nyertek vitelbér’ sze
désére mind az utasoktól mind a’ portékáktól, egy megha
tározandó állandó laistrom szerint, melly szállításbér vala
mivel a’ mostani árúküldésnél fölebbre tevődik. Egy közép
szerű felszámítás, a’ mostani utazók’ ’s portékák’ összejöve
teléhez képest, mellyek t. i. ezen országúton mennek ke
resztül , még pedig a’ mostaninál olcsóbban, általában véve 
a’ társaságot 1,150,000 frank évenkénti tiszta nyereségről 
vagy 9% ről biztosítja. Ha pedig tekintetbe vétetik, hogy 
mindenütt, hol az országutakat vasutak váltják fel, az uta
zók’ összecsődiilése közvetetten háromszorta növekedik, hogy 
ezen vasút, azon kívül, hogy különféle kereskedő városo
kat egymásba fűz, még a’ fővárossal is érintésben van, hogy 
rajta sok épületek fognak emeltetni, hogy oldalvást a’ Ye- 
suv, Ilerculanum, Pompei ’s minden kies vidékek Castel- 
lamareig ’s Sorentoig kínálkoznak: kiki világosan átlát
h a t ja , hogy a’ fölebb érintett évenkénti jövedelem szüksé
geskép tetemesen megszaporodik, annyival is inkább, mivel 
a’ vitelbér’ leszállítása, mint az előleges számításokban kitet
t ék,  felette hihetetlen, részint időnyerés’, részint a’ portóli 
általános megmenekvés’ tekintetéből, mi az utazókra nézve 
nagy haszon.

í g é r e t e m  minden, magyar 
könyvek’ kiadójihoz és szerzó'ji- 
hez, Magyar- és Erdélyországban!

Midőn mi naponként inkább meggyőződünk árról, 
milly nyoraos és szükséges lenne, valamelly könyvke
reskedésnél B é c s b e n , a’ m a g y a r  l i t erat  ur ának  
egy raktárát találni: a’ magyar lileraturának némelly 
kedvelőitől serkentve, meg akarjuk próbálni e’ hiány’ 
pótlását. K é r j ü k  tehát a’ magyar könyvek’ m i n d e n 
k i a d ó i t  és s z e r z ő i t ,  küldjenek nekünk minden, 
ezentúl megjelenendő magyar munkából, 2 két, vagy 
4 négy példányt, E g g e n b e r g e r  J. és fia által 
comraissióban. Több példány’ utokiildéséről, hogyha 
szükség lesz, tudósítani fogjuk a’ kiadó urakat. Végre 
még megjegyezzük, hogy minden esztendő’ végével 
számadásainkat pontosan befejezni és tartozásainkat 
kitlzetni fogjuk. Bécs, júliusban 1837.

Vitéz M ö s l e ’ özvegye és Br au  m ü 11 c r 
bécsi könyvkereskedő.

T u d  ós  i í á s
a’ fóherczegi M a g y a r - O y á r i  g a z d a s á g i  In té 

z e t be  tanuló nevendékek’ felvételéről.
A’ fóherczegi Magyar-Óvári gazdasági intézet az 

abban magát gyakorolni kívánó nevendék ifjúságot egy 
bizonyos számra szorítani szükségesnek találván: azok, 
kik e’ számba felvétetni ohajtnak, valamelly philosophiai 
vagy technikai tudományos intézetben végzett mathe- 
matikai és physikai tudományokban tett jeles előmene
telükről előmutatandó bizonyítvánnyal ellátva, legfölebb 
Sz.Mihály hó’ végéig ezen intézet’ ottani igazgató-hi
vatalánál jelentésüket nyújtsák be, mire a’ határozás 
rögtön következni fog.

Költ Magvar-Óvárolt, Kisasszony hava’ 27én 1837. (1)
A ’ nagyin, m. k. u. Kamara’ rendelésére közhírré 

tétetik, hogy f. e. augustus’ 3 lén a’ szokott délelőtti 
órákon az ó budai kam. praef. irószobában következő

királyi haszonvételek,
mellyeknek bérletideje f. e. October’ végével telik ki, 
nyilvános’ árverés utján a’ többet Ígérőknek három egy
más után következő évekre újólag haszonbérbe kia
dandók, úgymint:

a) A ’ g r o t t e n d o r f i  urasági korcsma ’s mészár
szék a’ hozzátartozó 26 5/8 hold szántófölddel.

b) A ’ n a g y - m a r o s i  urasági korcsma és mészár
szék a’ hozzá tartozó 9 '/2 mérő alá való szán
tófölddel ’s egy kaszálóval.

c) A’ n a g y - m a r  ős i  urasági sör - ’s pálinkafőzés
egy kaszálóval.

d) Az urasági kőbánya a’ Vi l l á m hegyben Vise-
grádhoz közel a’ dunaparton.

e) Az urasági úgynevezett M ár t o n y  gyiimölesös-
kert a’ lepenezbadi völgyben Visegrád szom
szédságában.

f) A ’ b u d a k e s z i  urasági dézmabor-törköly, 9 mé
rő alá való szántófölddel.

g) A’ l öki  urasági malom hozzá tartozó 8*/8 hold
szántófölddel.

A ’ haszonbérbe venni szándékozók ne terheltessenek 
a’ fentnevezett napon és helyen a’ szükséges bánat
pénzzel ’s más szabály szerinti megkivántatóságokkal 
ellátva megjelenni. A ’ haszonbérlői föltételeket kiki 
a’ praefect. irószobában előbb is megtekintheti. Az ár
verés’ berekesztése után semmi ajánlatok el nem fog
adtatnak. Ó-Buda, julius’ 14. 1837. ( 1)

ílirclipíés. A’ f. in. magyar kir. udvari Kamara’ 
rendelésére, a’ k. koronái és kamarai jószágokon nyí
rott idei juh-" ’s barányg-yapju Pestre bér
menten szállitatva ott áruba fog bocsátatni, és pedig:

tt) Az Ó-Budai korona-uradalomból mintegy 42 má
zsa juh- és 7 m. báránygyapju.

b) A’ Diósgyőri korona-uradalomból körűibe®! 45
m. juh - és 4 m. bárány-gyapjú.

c) A ’ Sz Andrási uradalomból 24 m. juh- és 2 ni.
bárány-gyapj u.

(1) Az Aradi uradalomból mintegy 44 111. juh- és 4 
m. báránygyapju.

e) A ’ Kulai uradalomból Bács vármegyében mintegy 
17 m. juh - és 2 m báránygyapju.

A’ venni kívánóknak meghatározott ’s Írásban fog
lalt ígéreteiket sajat kezzeli alairas es lepecsételt nyi
latkozás állal, valamint az egyes uradalmi gyapjúra, úgy 
az egész gyapjumennyiségre nézve legfeljebb c’ f. e.

augustus’ 23ki estéig a’ k. magyar udvari kamara’ el
nökségének Budára kell beküldeni. Ezen nyilatkozvá- 
nyoknak a’ budai kamarai főfizető-hivatal, vagy a’ pesti 
sóhivatal által a’ bánatpénz’ letételére nézve kell meg- 
erősítetnie, melly kész pénzben, vagy statuspapirosban, 
folyamatbéli beesők szerint, az ajánlott árnak 10 per
centjét tegye, ez, valamint az ajánlkozónak lakása is 
mellékeltessék oda.

A ’ nyilatkozványok f. e. augustus’ 24cn vétetnek föl 
egy kiküldöttség által, ’s a’ többet Ígérővel kötelez
vény köttetvén , a’ többieknek minden késedelem nél
kül ki fog a’ bánatpénz szolgáltatni. Az ajánlatok, mel
lyek a’ határnap után jövendnek, vagy a’ fentirt hatá
rozatnak meg nem felelnek, tekintet nélkül maradnak.

A ’ gyapjúk részint a’ pesti sóhivatal’ épületében, ré
szint az ó-budai tiszttartóhivatal’ háza’ udvarában rakat
nak le ’s ott augustus’ lökétől az árverés’ napjáig meg
nézethetnek.

A’ többet ígérőnek a’ kötelezvény’ aláírásánál bánat
pénzét a’ vételsomma’ 20 percentjéig le kell fizetni. 
E ’ 20 percent cautio gyanánt tekintetik, ’s a’ gyapjú’ 
átvételénél, mellynek September’ 15ig meg kell történ
nie, az utolsó fizetési rátába fog szállíttatni.

Egyébiránt köztudomássá tétetik, hogy csak két per
centes bemázsálás engedtetik , hogy továbbá a’ gyap- 
juzsákok a’ vélelsommába beszámítatnak, ’s hogy sza
badságában állami a’ vevőnek, a’ gyapjút az átvétel 
előtt egy ó-budai uradalmi tiszt’jelenlétében mcgmázsál- 
tatni. (o)

H i r d e t  111 ( » l iy .  A ’ nagym. m. k udv. Kamara’ 
rendeléséből az Esztergomi Primatialis jószágokban a’ 
múlt és ez évi j l l l l  -  ’S l l t i l ' ü l l  y  J> J ;t |> j jí
bérnientcsen Pozsonyba szánhatván, eladásúi hirdeitetik 
és pedig

a) 363 mázsa 10SA fünf juh- ’s 31 mázsa 51%
font báránygyapjú 183Gik évi;

b) 356 mázsa 551/;, font juh-, ’s mintegy 30 mázsa
báránygyapjú lS37ik évi.

Ezen gyapjú a’ pozsonyi Plimatialis rákhelyekben 
megtekinthető.

Venni akarók írásba foglalt bizonyos számmal kitett 
ajánlataikat sajátkezüleg aláírva ’s pecsételve minden

évi gyapjú iránt külön legfölebb folyó észt. augustus 
23án a’ m. k udv. Kamara’ Elnökségéhez kéretnek be
küldeni Budára. Szükség még az ajánlatokhoz csatolni 
a’ budai kamarai főfizetö hivatal’, vagy akármelly kir. 
Harminczad’ vagy Sóház’ arróli bizonyítványát; misze
rint a’ bánatpénz, melly kész pénzben vagy statns-papi- 
rokban, keletszerinti becsükhöz képest fogadtatik el ’s 
az egész ajánlott ál-mennyiség’ 10 percentjét érje el, 
valamint szinte az ajánló’ lakása’ körülményes leírását.

E’ nyilatkozatok folyó esztend. augustus’ 24én fog
nak felbontatni az illető biztosság előtt, ’s a’ legtöbbet 
ígérővel a’ szerződés azonnal megköttetni, a’ többinek 
pedig a’ bánatpénz visszaadatni. A’ kitűzött határidőn 
túl leendő, vagy a’ föltételeknek meg nem felelő aján
latok tekintetbe nem vétetnek. ,

A ’ legtöbbet ígérő a’ szerződés’ aláírásakor 20 per
centig egészitendi ki bánatpénzét, és ez az egész vé
telárhoz irányozva 20 % cautio gyanánt fog tekintetni, 
’s a’ gyapjú’ átvétekor, minek September’ 15ig meg 
kell történni, az utolsó fizetés-járadékba tudatni.

Egyébiránt csak 2 percentnyi elmériilés engedtetik 
meg, ’s a’ gyapjuzsákokat vételáruk szerint tartozand- 
nak kifizetni a’ vevők. A ’ gyapjúnak megmázsálása 
átvétekor egyedül csak a’ pozsonyi Primatialis tisztikar’ 
jelenlétében történhetik meg. (2)

Ä S z i i l e  Lajos k. táblai ügynöknél Pesten 
Hainrich-ház 6 sz. első emeletben bérmen
tes levelek által, biztos utasítást vehetnek 

mindazok, kik a’ herczeg Lichnovszky féle országosan 
finomnak ösmért juhfajból kosokat, vagy anyákat venni 
szándékoznának. (2)

Pesttől hat órányira fekvő T á p i o  B i c s k e  helysé
géhen özvegy B i t s k e y  Sebestyén kapitányné asz- 
szonyságnak rész-jószága 6 esztendőre újra haszon
bérbe fog adatni, a’ jövő 183Sik évi szent Györgv- 
11aptol kezdődvén az új árenda; melly végre f. évi 
augustus’ 2Sdik napja árverésül Pesten kitűzetik, — 
a’ többit D á n i e l  Miklós meghatalmazott urnái Pesten, 
Váczi-utczában a’ „vörös ráknál“ meg lehet tudni; a’ 
Hezitálni szándékozók ne terheltessenek 100 ezüst forint 
bánatpénzzel megjelenni. (3)

Nyomtatja Wigand Húr. Fridiik.



POZSONY, kedden 13. szám . AUGUSTUS’ 15kín 1837.
Tartalma:

a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
Iiirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézrnii- 
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá s ía lv i Orosz József.

Feltételük:
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában ; P e s t e n  
Fűskáti Länderer Lajos' könyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendők: „A’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban,a A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izeden bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyar- és Erdélyország.
Hiteles privát-levelezés’ következésében tudjuk, 

Jiogy () cs. k. apostoli Felsége a’ tekintetes Ítélő 
királyi Tábla’ biráinak megürült helyeire, J u s t h  
Ferenczet, cs. k. tanácsost ’s a’ dunáninneni, és 
N o s z 1 o p y ígnáczot, a’ túl a’ dunai kerületi táblák’ 
bicaját; úgy szinte, D ő r y  Vinczét, t. n. Tolna vár
megye1 volt alispányát, cs. k. tanácsossá méltózta- 
tott kegyelmesen kinevezni.

() cs. k. apostoli Felsége a’ f e l s ő - b á n y a i  huta
mesteri hivatalra S a i t z  Károlyt kapniki hutames
tert, ennak helyébe pedig S c h ö n h e r r  Antalt,fer- 
neczi hutaellenőrt; — nem különben a’ felsőbányái 
fő-hutamesteri szolgálatra L a z a r t o v i c h  Adollot, 
maluszinai írnokot ’s bányász-törvényszéki helyettes 
jegyzőt , méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Ő cs.k. apostoli Felsége a’ zsarnoviczi faszálli- 
tási tisztségre Ka s c h i a r  Lőrinczet, új-bányai er
dészt, — ’s az új-bányai hegy-kamarai erdészetre 
S z r i b é l y  Józsefet, eddigi erdész - gyakornokot, 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni. v

A’ főméltóságú m. k. udvari Cancellariánál f. e. 
augustus’ lOén Berniczei Kmo s kó  László ur ke
belbeli fogalmazónak neveztetett ki.

A’ nm. in, k. udvari Kamara a’ temesi kamarai 
igazgatóságnál előlegesen betöltött harmadik szám
vevői helyet i i ac l i ove cz  Károlynakk. kam. szám
vevőségi fizetéses gyakornoknak, adta.

A ’ nm. m. k. u. Kamara a’ Körmöczön megürült 
k. bányász-kamarai seborvosi hivatalban Ta i be r  
Károly t sebészet’ mesterét ’s szüléssegítőt, nevez
te ki. —

Csallóköz, augustus’ 11.
Vidékünket már több évek óta nem áldotta meg a’ termé

szet minden adományival úgy, mint az idén, sőt idősb lakosink 
sem igen emlékeznek bővebb esztendőriil, habár tavaly is búza, 
rozs és árpa megtölté kamráinkat, de a’ konyhaeleség’ hiányát 
csak szűkén pótlá ki; most azonban a’ gabona sok, a’ magnak 
szépsége örömre gerjeszt, ’s csak azt lehet hibául tulajdonítni, 
hogy megdiiltségével az aratást hátráltatja; a’ törökbúza leg
silányabb helyen is nagyobb ember-magosságnál, a’ köles’ 
bőven fizetését nagy kalászaiból reméljük, nem csoda tehát, 
hogy a’ gabona’ ára, mióta szép idők járnak, harmadára le
szállóit, ’s mezővárosainkban a’ legszebbnek pozs. mérője 3 
forintért megszerezhető; nem ártana azonban, ha lakosink 
magok aratnák gabonáikat, ’s azon részt, mellyct idegen, kivált 
tót aratóknak adnak, múlt években tett adósságaik’ lerovására 
fordítnák; de sajnosán tapasztaljuk vidékünkén, hogy nem 
csak a’ nemes ember, hanem a’ paraszt is kényelmesen pi
pázva nézi, midőn maroknyi gabonáját a’ legsoványabb esz
tendőkben is az idegen tót és német izzadva aratja; óhaj
tanék, hogy e’ részben hagyna fel nemzetünk büszkeségével.

O. L.

K a s s a ’ vidékéről érkezett legújabb tudósítások szerint, 
ottankörül sok rósz idő já r ,  eső ’s hideg, úgy hogy a’ Sze-

pességen az ebnapok’ kezdetekor is felillett a’ j u h á s z b u n 
da. Az aratás igen elkésett a’ Kárpátok alatt, ’s ha az ősz 
is olly mostoha leend, félő, hogy az éretlen vetések hóval 
borítva a’ mezőn fognak telelni; a’ gabona már is sokat szen
vedett a’ hidegtől; a’ rétek pedig úgyszólván úsznak a’ nagy 
árvízben. Egyébiránt általában középszerű aratást várnak; 
de a’ szőlő mindenütt rósz állapotban vagyon , s úgyszólván 
semmi szüretet nem reménylenek.

A u s z t r i a .

Becs, augustus’ 10.
A c h m e t  Ferik basa török követről már jó ideje közlött 

azon hir, hogy innen eltávozand, csakugyan megvalósult. 
O a’ portától visszahivaték és Kis-Asiába menend helytartó
nak. Előbb ugyan O d e s s á b a n  az orosz tábor’ szemléjén 
akar megjelenni ’s October’ elején váratik Konstantinápolyim. 
Azt beszélik, hogy ő ezen helytartósági rangot elnyerni nem 
igyekezett ugyan, hanem a’ szultán gazdálkodási tekintetből 
határozta el, hogy Bécsbe ismét csak egy ügyvivőt rendelend. 
Maurosini ur, ki ezen helyet több évekig a’ legnagyobb be
csülettel töltötte be, ideiglen e’ hivatalt újólag magára vál- 
lalandja. — Minden diplomatikai változásnál fontosabbnak 
látszik, W a s s a f  eífendi’ megbukása óta a’ szultán’ min
dig magasabb fokra emelkedő kegyelmébe lépett S á r i m  ef- 
fendinek Londonba küldetése, hogy Victoria királynénak a’ 
szultán’ szerencsekivánását megvigye. Sáriin eífendi az egyip- 
tusi örökösödés’ kérdésében ’s az alkirály’ tettleges függet
lenségében 3 év óta a’ szultán’ és ministerség’ bizodalmát 
kirekesztőleg megnyerte, ’s innen lehet gyanítni, hogy Sá
rim eífendi az alexandriai angol consul és Mehmet Ali közti 
külonzésekre nézve meg van bízva, hogy az angol minister- 
séggel a’ dolgot tulajdon határozatánál fogva a’ szultán’ terve 
’s kinézései szerint eszközölje. O ollyan ember, ki Mehmet 
Ali’ politikáján keresztüllát. —

Folyó hónap’ 8 án költ gréczi tudósítás szerint, B e r r y  her- 
czegné' a’ K i r c h b e r g b e n  tett látogatás után oda ismét 
visszament, ’s úgy látszik a’ télen ott maradand. O felségét 
a’ szicziliai anya - királynét is őszre oda várják.

Becs, augustus’ 11.
A’ b o r d e a u x i  herczeg, ő magassága B l a c a s  her- 

czeg’ kíséretében, ennek Schönbrunnhoz nem messzire fekvő 
E r l a a  kastélyába a’ múlt szombaton a’ legnagyobb isméret- 
lenségben szállt meg. Másnap, valamint a’ következő napokon 
is, kísérőjével a’ város’ minden nevezetességeit a’ legnagyobb 
részvétellel nézegette meg. A’ császári sírboltot, a’ kép-és 
könyvtárokat’s minden közönséges intézeteket figyelmes szem- 
iigyre vette, senki sem sejdítvén benne a’ nagy M a r i a  T h e 
r e s i a ’ ivadékát. Csupán csak E s z t e r  h á z y - R o i s i n  gróf- 
nét látogatta meg, holnaponként ebédelt ’s estve E r l a a b a  
visszatért. Elénk vérmérsékúnek találták, melly korához 
szokatlan testessége miatt igen különösnek tetszett. Egyéb
iránt ezek reá nézve boldog napok voltak, mivel bennök tet
szését találván, minden vonásaiból vidámság tündöklőit. Teg
napelőtt éjjel visszautazott K i r  c li b e r gbe. E s z t e r  h á z y- 
l t o i s i n  grófné, kinél estvéjit töltötte, ifjúkori barátnéja az 
a n g o u l  e m i herczegnének , kivel 1780— 179Óig boldogabb 
gyermekinapjait V e r s a i l l e s  ben élte át, ’s a’ B o u r b o n o k ’ 
idősb ága iránt mély ragaszkodást táplál. Bálványi tiszte
lettel viseltetik barátnéjához, annak örömeiben ’s fájdalmai
ban osztozván és őt mint martyrt tiszteletben tartván ’s bá
mulván.

lagybritaimia ’s Irland.
A’ városi választások által Angliában a’ M o r n i n g - C h r o 

n i c l e ’ számolása szerint, 35 ülést nyert a’ ministen párt 
a’ toryktól, ’s 3 le t ,  mit amazok nyertek meg, elvesztett, 
úgy hogy itt 4ből álló tiszta nyereség jö tt  vala ki. — Skó- 
cziában a’ reform-szellem sokkal hatalmasb. E d i n b u r g h ’ 
és G l a s g o w ’ példája szerint, P e r t h  is nagy szótöbbség
gel két szabadelmü férfit, K i n n a i r d  és W a l l a c e  urakat, 
választó; ugyanezt tette St. A n d r e w s  B u r g h s ,  melly 
E l i  i c e urat, és A b e r d e e n ,  melly B a n n e r  m a n t vá
lasztotta. Ellenben dr. Bo w r i n g  igen nagy bizodalma ál
ta l ,  mint a’ Courier mondja, elébbi kilinarnocki ülését él- 
veszté, ’s erre conservativ vágytársa, C o l q u h o u n  ur, emel
tetett.

A’ legnagyobb érdek azonban , mellyre mindenek irányoz
zák szemeiket, a’ Middlesex grófság’ részére leendő választás. 
B r e n t f o r d  nevű Londontól nyugotra a’ Themse’ partján 
fekvő városban, hol mindenkor a’ parlamenti választás a’ 
sliyrek’ részére szokott megtörténni, július’ 13án a’ jeleltek’ 
kinevezése foglalt helyet. A’ szabadelmüek’ részéről B y n g  
G y ö r g y  whig, ki az anya-grófságot 1790 óta 1 2  parla
mentben viselő, a’ nagyhírű radical II u in e József, előbbi 
tagja a’ Montrosenak, 1830 óta Middlescxnél; a’ conserva
tiv részről W o o d  Tamás (kit nem kell összezavarni Wood 
Alderman Mátéval a’ Cyti’ új onnan választott tagjával) és 
P o v n a l l  esq. A’ választás igen zajos vala.

Anglia’ fővárosának különféle kerületeiben a’ választáso
kat az alsóház’ részére már bevégezték, és pedig, egyet
lenegy kivétellel, whig-radical szellemben. Ezen eredmény 
nem szolgálhat sinórmértékiil az egészre nézve , ámde annyi 
körülmény egyesül a’ revolutiónak kedvezőleg, hogy alig van 
remény, a’ conservativokat az egészben győzteseknek lát
hatni, ’s hihetőleg a’ legnagyobb haszon nem terjed tovább, 
mint hogy a’ ministerium azon csekély ’s ingatag többségre 
fog szorítatni, mellyel eddig bírt.

Angolországban a’ követek’ választása augustus’ 4ig követ
kező mennyiségre h a la d t :

a’ városok’ és várak’ részéről . 193 reform., 148 tory.
a’ megyék’ r é s z é rő l .................... 30 „ 6 6
Skóczia’ r é s z é rő l ....................... 2 2  „ 4
Irland’ részéről, melly munkála-
tihoz csak most k e z d ............. 3 „ 2

összesen 248 reform., 220 tory.
Mellyből láthatni, hogy a’ reformisták 28al múlják felül a’ 

torykat.
A’ királyné’ személyességéről az „Atlas“ ezt jegyzi meg: 

„Mindnyájan azt tartják, hogy ő a’ megholt C h a r l o t t e  
herezegasszonyhoz ( L e o p o l d  király’ első neje, az angol 
nép’ kedvencze — B y r o n n a k :  „a’ szigetek’ szőkefiirtú le
ánya“ ) hasonlít, de arczvonalai még finomabbak ’s termete 
még deliebb. Vaskosságra hajlandó fölteste’ arányossága igen 
csodáltatik (the symmetry of the Queen’s b u s t , which in
clines to embonpoint, is much admired) ’s lába és bokái fe
lettébb kicsinyek ’s szépek.

Egy a’ spanyol követségtől érkezett, ’s a’ C o n s t i t  u t i  o- 
n e l l  nevű hírlappal közlött hivatalos tudósítás szerint az 
idegen sereg (légió) Spanyolországba léptekor 29G tisztből 
és 6134 közkatonából állott, kik közül navarrábóli kijöttök 
előtt 137 tiszt és 935 közkatona maradt.

A’ sajtó- és szólásszabadságról.
Közönségesen tudva van, milly forrón óhajtják, sőt erő

szakosan k í v á n j á k  a’ könyvnyomtató sajtó’ szabadságát; 
azaz szabadon akarnak Írni ’s kinyomtattatni, a’ mit gondol
nak. Fő okszerök (argumentum) az, hogy a’ beszéd az em
bernek vele született elidegeníthetlen joga, melly meg nem 
csonkítathatik. Ugyde az öklök is vele születtek; ezek’ sege
delmével mások’ fejéhez követ vághat, ’s őket késsel keresz- 
tvildöfheti. Ez is vele született jog? Ezt azért nem meri cse
lekedni, mivel eleve íölteszi, hogy a’ megtámadott is hasz
nálhatná ökleit, következőleg azt csak igen ritkán teszi. Nem 
úgy az Írással. Asztalhoz ül egy dőre, ’s esztelenségeit névte
lenül mázolja a’ türelmes papirosra, nem félve, hogy érette 
megpofozzák. Azután a’ fecsegést kinyomtattatja. Nem késik 
a’ következés. 0  ezzel szörnyű kárt tehet,  mit legjobb aka
ratja mellett sem hozhat többé helyre. Tehát ez is szabad 
legyen? — ’S e’ szabadságot ollyan emberek is kívánják, kik 
azt sem tudják, m i c s o d a  tulajdonképen a’ sajtószabadság? 
Bizonyos országban, melly a’ sajtószabadságra vágyását elei
től fogva sokszor nyilatkoztató, véletlenül egy könyv jelent 
meg, mellyet egy nagy tekintetű belföldi férfiú irt, ki honfe- 
leit több tekintetben nem leggyöngédebben érdekelte. Sokan 
boszankodtak, hogy a’ censura ezen ócsárlatot megengedte. 
Most az a’ kérdés: tudják e ezen jó emberek, mi a’ sajtósza

badság? — Nem! ők csak magok akarnak sajtószabadsággal 
bírni, de a’ többi mind fogja be száját. Illy sajtószabadság 
mindenütt van! Mindenütt vágynak másoknál hatalmasabb 
pártok, ’s ezek’ híveinek mindent szabad irniok.

Az Írás pótléka az élő szóvali beszélésnek; tehát a’ sajtó- 
szabadság ugyanaz, mi a’ szólásszabadság, csakhogy az el
sőnek sokkal nagyobb következései vágynak. A’ beszédet leg- 
fölebb nehány százan hallhatják; az Írást százezerek, mil
liók olvashatják. Az Írás olly trombita, mellybe csak egyszer 
kell fújnunk, hogy azt ,  nem mondom évekig — nem évtize
dekig — hanem századokig harsogtathassuk. Illy hangszerrel 
tehát vigyázva kell bánni. Ila valaki a’ világon, én ba
rátja vagyok a’ szabadságnak, ’s a’ sajtószabadságot is óhaj
tanám; de átlátom, hogy sem a’ szabadságra általában, sem 
a’ sajtószabadságra különösen nem m i n d e n  ember képes. A’ 
sajtó ollyan mint az éles kés; értelmes és jóindulatú ember’ 
kezében igen jó és hasznos; de az ostoba’ és gonosz’ mar
kában felettébb veszedelmes. Értelmes, sőt a’ legostobább 
szülék is, kiveszik gyermekeik’ kezeiből az éles késeket, hogy 
velők önmagokat vagy másokat meg ne sértsenek.

Okosan cselekesznek tehát azon kormányok is ,  kik a’ saj
tót visszaéléstől óvják. Ezt a’ censurának kell tennie.

A’ beszédnek szintúgy van elevei (praeventiva) censurája 
mint az Írásnak. A’ beszéd’ censurája n e v e l é s ,  o k t a t á s .  
Ezek eleve kitörlik a’ beszédből mindazt, mit mérsékleti (jó

zan) társaságban mondani illetlen vagy veszedelmes volna; 
ki pedig mind e’ mellett is a’ kitörlöttet mondja, tüstént 
megbiintettetik a’ társaság’ hangos roszalása, tehát saját ká
ra által.

Képzeljünk egy nagy és vegyes társaságot: egy neveletlen 
előáll és különbség nélkül a’ jelenlévőknek sorban szemtől 
szembe illetlenségeket, vagyis véleménye szerint i g a z a t  
merészel mondani. Mit várhat ez egyebet, mint hogy az egész 
társaság megutálja, ’s aztán a’ mint kifejezései jobban vagy 
kevésbé műveletlenek és durvák, vagy kiküldje, vagy még ki 
is dobja?

Ez épen az, mit a’ sajtószabadság’ hősei akarnak. Ők 
mindenkinek büntetlenül akarják az igazat szemére lobban
tam. ’S erre nézve a’ beszéd és Írás általi megbántás között 
iszonyú a’ különbség. A’ beszéd elhangzik, az irás megma
rad. Ha a’ csevegőknek csak csupa é r t e l m e s  olvasóik vol
nának, azt Írhatnák a’ mit akarnak. Az értelmesek tudnák, 
mit kelljen felőle tartani; m e r t  az é r t e l m e s  e m b e r t  a’ 
l e g t i l t o t t  a bb k ö n y v  s e m c s á b í t  h a t j a  el. De  a’ t ö b b 
s é g  m i n d i g  ’s m i n d e n ü t t  o s t o b a , ’s m é g  is m i n d i g  
a’ t ö b b s é g  a z ,  m e l l y  b a j t  s z e r e z h e t .  Az Írókat úgy 
kell tekinteni mint ollyan embereket, kik a’ népek közé éles 
késeket hajigáinak. Ha csupa pánczélosokat találnának, nem 
tennének kárt; ámde a’ többit megsebesítik. Illy dőrék miatt 
a’ sajtókorlátozást értelmes emberek is kénytelenek szenved-



Francziaország*.
Midőn a’ franczia kormány a’ legitimisták’ nagy összees

küvőét fölfedezte, sokkal kevesebb szolgálatot tett önma
gának , mint a’ hírlapok’ szerkesztőségeinek, kik az Abd-el- 
Kaderrel kötött szerződést lij tárggyal ohajták fölváltani. 
Kivévén azon hírlapokat, mellyek fizetést húztak azért, 
hogy a’ ministeriurn’ bölcseségét magasztalják, s az úgy
nevezett ,,doctrine'“ nehány lapjait — melly jó okokkal bir 
az összeesküvések’ hivésére — mindnyájan megegyeznek a’ 
tiszteletre méltó férfiak iránt mutatott durva viselet’ 's bá
násmód’ kárhoztatásában , ’s azért a’ fontos fölfedezést épen 
nem hagyják gyalázás és gúny nélkül. Készünkről nem so
kat tartunk a’ franczia legitimisták’ politikai belátásáról, 
tömegestül véve azokat, és hibáik által nem igen lepetnénk 
meg; de hogy olly okos, tapasztalt és helyes itéletii fér
fiú mint B e r r y  e r ,  a’ jelen viszonyok között összeeskü
vésbe elegyednék a’ polgárkirályság’ trónja ellen, azt teljes 
lehetetlennek tartjuk , sőt azt a’ „Constitulionnel“ sem hi
szi. — Ha részrehajlatlanul vizsgáljuk a’ dolgok’ helyzetét, 
kénytelenek vagyunk meggyőződni a’ felől, hogy a’ legiti
mista pártnak legkisebb reménye sincs , tulajdonképeni vég- 
czélját saját erejével vagy az általa megtérítendő néptöme
gek’ segedelmével elérhetni, legkevésbhé pedig azon álta
lános választójog által, mellyet hírlapjaik konok vakitással 
kívánnak. Még is marad számára, azaz természetesen cha
racter’ , szellem’ és anyagi birtok’ tekintetében jeleskedő 
tagjaiéra, egy szép, de nem könnyű szerep: t. i. a’ kor- 
mánygépelyen kivííl valamivé lenni a’ nép előtt, ezáltal er
kölcsi jelentőséget nyerni, ’s illy állásban várni be a’ törté
neteket.

Egyébiránt ha kérdi valaki, mi határozhatta a’ ministe- 
riumot rögtön olly bátor szigorúságra az elűzött királyi ház’ 
párthívei ellen? a’ felelettel adósoknak kell maradnunk. Kü
lönféle politikai okait adják ugyan, de ezek mindössze sem 
látszanak elegendőknek , ’s végre azon gondolatra kell vete
medni, hogy Mo n t a l i v e t  gróf még elég fiatal arra, hogy 
egyszer elégséges alap nélkül cselekedjék; lehet is az „Ai- 
de-toi“ társaság’ előbbi titoknokának elnézni némelly ér
zékenységét, mellyet olly férfiak iránt mutatott, mint B e r 
r y  e r és G e n o u d e. (Béri. pol. Wochb.)

Paris, Augustus’ 1.
L i p a  no grófné, Murat király’ özvegye ’s Napoleon’ test

vére, a’ tuileriákban meghalgatást nyere. — A’ szárnyaló 
hir kettős házasságról beszél, t. i. M a r i a  herczegnő’ egy
bekeléséről S á n d o r  wiirtembergi herczeggel, és a’ ne- 
moursi herczegéről egy wiirtembergi herczegnővel. — A’ 
sokaság még mindig Versailles felé tódul az ottani mu- 
saeum’ nézésére; a’ nézvágy azonban el fog hidegülni, ha 
majd a’ k. költséglajstrom azon 43 milliót, mellyel Versail
les, Fontainebleau ’s a’ tuileriákban építés által magát adós
ságba véré, a’ legközelebbi kamaráktól követelendi. —

Paris, julius’ 26.
E s p e j a  spanyol general Párisba érkezett, és már Cam-  

p u z a a n o  ur által Mó l é  grófnak be is mulattatott. Mond
ják, hogy ő az idegen sereg’ hadfogadását viendi .— B u l w e r  
is, a’ hires angol iró, Párisban van. — Marseilleben közhírré 
téteték, hogy az ottani hajóknak a’ szardíniái kikötőkbe nem 
engedtetik a’ bejárás. Marseilleben dögvészről többé nem 
hallani. A’ főispányok’ (praefecte) kinevezését ’s áttételét a’ 
kamara’ szétoszlatása’ előpostáinak tartják. D on n a d i e u  pe
rének a’ legfőbb törvényszékre felvitelét ma irta alá.

Azalatt, mig egy schweiczi hírlap J Na p o l e o n  L a j o s  
herczeget L a u s a n n e b a  érkezteti, a’ „Courier“ jelenti, 
hogy az julius’ 29kén Londonból Kiohmond felé ment, ’s al
kalmasint a’ Themse mellett valamellyik szép mezei házban 
fog lakni, mig a’ kért útleveleket meg nem kapja, hogy 
haldokló anyját Sclnveiczban meglátogathassa.

Bonából julius’ 23án költ levelek szerint A eh m e t ,  Con
stantine’ ura, pusztítja és zsákmányolja a’ francziákkal szö
vetkezett törzsökök’ tartományát. 21én 5 — 6000 lovaggal 
üte a’ guelmai táborral foglalkozó munkásokra, ’s azokat 
annak belsejébe szoritá ; az arabok csaknem a’ táborba nyo
multak. T r é z  e l  general 23án éjszaka minden seregeivel 
oda akart Bonából indulni. Achmet mindent, kit elvihet, 
magával visz; a’ többiek lefejeztetnek. Csoportonként cső
dülnek az asszonyok és gyermekek a’ táborba, kik férjeik’ 
's atyáik’ vesztét siratják. Kitörni nem mernek; azonban a’ 
lovagok felültek. Constantinében sok foglyok és szökevények

ni; mivel nekik is censura alá kell vettetniek. E n n é l f o g v a  
k í v á n a t o s  v o l n a ,  h o g y  a’ c e n s u r a  k ü l ö n s é g e t  t e 
gye n  o k o s a k  és e s z t e l e n e k  k ö z ö t t ,  és a m a z o k k a l  
s z a b a d e l mi i  e bbe n  b á n j é k.

\agynak olly tagjai az emberi társaságnak, kik akár testi 
hibáik, akár családi viszonyaik miatt igen szerencsétlenek, 
’s kik egyedül a’ vallásban találják vigasztalásukat. Most már 
járuljon illyenhez egy meggondolatlan felvilágosító, csúfolja ’s 
nevesse ki ájtatossagat. Mit eszközölhet ezáltal egyebet, mint 
hogy vagy meggyőzi a’ szenvedőt, és igy minden vigasztalás
tól megfosztja, vagy pedig hogy ő maga mint bolond megvet
tetik; pedig hiszen nem tön egyebet, mint hogy vele született 
elidegenithetlen jogát, gondolatinak közlését, gyakorolta.

Ha képes valaki beszéde’ használásával valamelly szeren
csétlenséget eltávoztatni, ott beszéljen, hol annak helye van. 
így például ha egy vőlegényről ollyas valamit tud,  mi a’ 
menyasszonyt szerencsétlenné lógná tenni: ezt a’ menyasz- 
szony szüléinek vagy neki magának súgja meg, de ne mondja 
nagy társaság’ jelenlétében. IJa valakit, ki hivatalt keres, 
vagy már kapott is, rósz oldaláról ismer, mi őt a’ szolgálatra 
alkalmatlanná tenné, közölje az elöljárókkal, de ne az egész 
világgal. Mert ő is csalatkozhatni és ártatlant tehet szeren
csétlenné.

[Válunk a korlátlan sajtoszabadsag nemileg a’ nagy szólás- 
szabadsággal pótoltatik. Igen sokat lehet például ország- és

vannak, kiket szükség’ esetén használandanak. Három bey 
a’ francziák ellen szövetkezett, ’s B u g i a  és Bo n  a között 
egy várost alkotnak , mellyet kabylok’ városának nevezend- 
nek ’s azt a’ koluglik által legerősebben fogják védelmez- 
tetni, mig az arabok a’ síkon vínak a’ francziák ellen, ’s 
őket hátulról háborgatandják. Minden, mi ezeknek fentar- 
tására szolgálhatna, elégettetik. Az összes drágaságok Con- 
stantinéböl az ríj városba vitettek. — A’ ,,National“ igy vé
lekedik : mig reményök vala Achmet beyvel egyezkedhetni, 
Constantine ellen egy új szállitvány nem igen vala szüksé
ges; most azonban, midőn az ellenségeskedést ő kezdi, a’ 
becsület ’s a' francziák’ éjszakafrikai uradalma megkívánják, 
hogy vele mint megbékílhetlen ellenséggel bánjának, ’s öt 
keményen üldözzék.

Julius’ 25én A r m a n d  C a r r e l ’ temetési évnapján barátjai, 
számszerint 300an Saint Mandé czinterem felé vonultak, sírja 
fölött hallotti pompát tartandók. T h o m a s  a’ N a t i o n a l ’ 
főszerkesztője és P e t e  t i n Anzelrn a’ lyoni P r é c u r s e u r ’ 
előbbi kiadója beszédeket tártának, mire a’ gyülekezet csen
desen szétoszlek. —

Spanyolország’.
A’ spanyol királypártiak, lemondván minden próbáról Va

lencia ellen , csakugyan nyugat felé fordultak. Ha meggon
doljuk azon rendkívüli fontosságot, melly e’ város’ bírásá
ból részökre hárulandó vala, ’s hogy annak védszerei épen 
most igen csekélyek voltak, a’ tett lépés felette különösnek 
tetszhetnék, ha a’ Pyrenaeusokon túli háború folyvást rejt- 
vényes nem volna, — ha olly szándékokat és történeteket 
nem mutatna, mellyekre senki sem volt elkészülve, ’s mel
lyek egészen kivűl esnek a’ katonai bírálat’ körén.

Madridban a’ cortesgyiilés olly törvénnyel foglalatoskodik, 
melly minden tized’ eltörlését tárgyazza , miután előbb szinte 
törvény által abban egyezett meg, hogy ,,a’ status“ a’ tize
det három évig szedje a’ hadi költségek’ fodözésére ; mind
egyik esetben ugyanazon „statusnak“ az egyházak’ és lel
készek’ tartását keilend magára vállalnia ’s meg is Ígér
nie; ámde amazokat összeroskadni, ezeket pedig éhhel halni 
hagyandja épen úgy, mint az eltörlött kolostorok’ szétker
getett lakosaival történik. Valóban M e n d i z a b a 1 hoz min
den tekintetben méltó munka! — A’ beiiigyek’ ministere, 
P i t a  P i z a r r o ,  köz hirré teszi, mikép a’ minister el
nök arra akarta kényszeríteni , hogy önként lépjen ki a' ka
binetből, vonakodására pedig a’ királynét arra késztette, 
hogy őt el küldje.

A’ kegyelem-parancs által, melly Madridban julius’ 24én 
téteték kÖ2 hirré, mindazon politikai vétségekért vizsgálat 
alatt lévő, vagy már elitéit spanyolok, mennyiben a’ csel
szövőkhöz (faeciosos) nem tartoznak, ’s azon föltétel alatt, 
ha a’ királyné’ ’s alkotmány’ hűségére esküvendnek, kegyel
met nyerőnek. A’ kormánynak szabadságában áll elhatározni, 
valljon azok, kik kegyelmet nyertek , hivatalaik, fizető
sök, rangjok ’s disztisztségeikbe visszatétessenek e vagy sem.

Madrid , július’ 24.
Ma, a’királynénak névnapján, hirdettetének ki a’ választá

sokat, megkegyelmezést (amnestia) és lefoglalás’ (seque
strum) megszüntetését tárgyazó törvények. Egyébiránt az 
ünnepet egész csendességben ülik. Nálunk a’ hőség 35 foknyi.

Saragossa, julius’ 26.
A’ trónkövetelő 2 2 kén ment be C a n t a v i ej á b-a , miután 

minden e’ városba vivő útra több navarrai zászlóaljat helye
zett. Bizonyos, hogy helyzete sokkal kétesebbnek látszik 
mint valaha. O r a a ,  k i 2 1 kén llubielosban éjjelezett, 2 2 én 
Mórában volt; ugyanazon nap érkezett E s p a r t e r o  Orihue- 
lából Santa Eulaliába ; B u e r e n s  Molinában és Teruelben 
léte után Blancasban állott. Azon sardiniai brigg’ elfoglal- 
tatása, melly sok fegyvert hoza don C a r l o s '  számára, erre 
nézve fájdalmas csapás volt.

Bayonne, julius’ 31.
A’ tengeri biztos a’ tengeri ministernek:

A’ santanderi franczia consul 27éről azt Írja , hogy C a s t o r  
(carlospárti vezér) A s ca l a  (talán Escalera) generálnák elme
netelét, ki a’ Castiliába nyomult nyolez biscayai zászlóalj után 
megy, használva, 3000 ember előtt e’ városhoz (Santanderhez) 
közeledik; jelenleg 1 0 0 0  ember foglalá el a’ toranzoi völgyet. 
C a s t a n e d a  christinói dandárnok megkerülte az ellenséget.

A’ „Quotidienne“ Ripoll’ feladását következő észrevétellel 
kiséri: „Ripoll’ feladása igen fontos, ’s U r b i s t o n d o  fő-

vármegye-gyüléseken büntetlenül mondani! itt pedig százan 
meg százan vágynak, kikkel gondolatainkat egyszerre közöl
jük. Vajha e’ szabadsággal — mint minden más szabadság
g a l — vissza ne élnének! Ki mindenkor eszében tartja ama’ 
bölcs mondást: „Salus reipublicae suprema lex esto,“ — az 
soha sem fogja az illedelmes szólásszabadság’ korlátáit át
hágni,’s még is igen sokat mondhatand. Bécs, julius’ 26. 1837.

Csaplovics János.

A’ fentebbi értekezés egy múlt hónapban tartott várine- 
gye-gyülésre emlékeztet, hol szinte a’ szólásszabadság ke
rülvén vita alá , ’s némellyek iránta felírást javasolván , egyik 
nagyhírű országgyűlési követünk, kinek szabadelmiiségét 
kétségbe nem hozhatni, több jeles előadásain kiviil e’ kér
désre ezeket jegyző meg: „Valljon reményük e a’ tt. kk. 
’s r r . , hogy ezen utón, t. i. egyes megyék’ felírásai ’s reájok 
érkező k. reseriptumok által, tisztába hozandanak olly tár
gyat, melly más nemzetek’ törvényhozásait évekig elfoglalta, 
's melly a’ magyar diétának is adand ugyan munkát; értem 
a’ szólásszabadság’ azon határvonal - szabását, mellyen túl 
az bűnös féktelenséggé fajul. Mert józanon csak senki sem 
hiheti, hogy a’ szónak épen semmi korlátjai nincsenek, illy 
korlátlan szabadság sehol sem létezvén, sőt a’ status’ fen
nmaradásával semmikép össze nem férvén. Én legalább, ha 
kormány volnék, jobban szeretném, hogy elleneim mindig

kapitánynak igen nagy becsületére válik. O , mint mondják, 
tervet forral, O i o t ,  l a  S e n  d ’ Ü r g é i t ,  P u y c e r d á t  
és V i q u é t  lassanként elfoglalni, ’s olly vonalat huzni, 
melly a’ hű Cataloniát a’ zendiilöktül elválassza. Ezáltal a’ 
tartomány’ összes segédeszközei szolgálatjokra lesznek a 
carlospártiaknak. Urbistondónak ismeretes munkásságánál ’s 
észtehetségeinél fogva e’ terv’ minélelőbbi kivitelét remél
hetni. Ripoll meglehetős erős város, és fegyvergyárral is 
bir. — A’ caspacostai átmeneteinél történt viadal bizonyo
san nem M e e r  báró’ javára ütött ki, mert különben a’ kor
mány,  tudván azt ,  ei nem mulasztotta volna , hogy bennün
ket felőle ne tudósítson.

Bordeaux, Augustus’ 1. esti 5 órakor.
Saragossából julius’ 29röl Írják, hogy dón C a r l o s  minden 

seregestül egy hadmozdulatot tön C i n c a  felé az Ebro’ irá
nyában, ’s hogy O r a a  őt hasonlólag egész hadával követi.

Bayonne, augustus’ 1 ,, 1 órakor
Azt halljuk S a n t a n d e r  bői julius’ 28ról, hogy C a s t o r ’ 

vezérlése alatt 2400 ember nyomult e’ tartományba ’s C á 
ri ed óban álla meg. Nehány seregcsapat ment ki Santander- 
b ő l , hogy Castort szemmel tartsa és S. S e b a s t i a n b ó l  
négy zászlóaljat vártak, hogy ezek’ segítségével őt legyőz
hessék. — P a m p l o n á  ból 2 7ről Írják, hogy Z a r i a t e g u i  
2 2 kén 7 zászlóalljal és 2 lovas századdal az Ebrón P i e d 
r a  1 a t á nál bizonyosan átkelt és S a n t a  C a s i l d a  felé for
dult. A l c a l a  ’s E s c a l e r a  vezérek indulóban voltak, ’s 
mint mondják, 26kán B e l l á r a  dában egyesültek, e’ had- 
szállitvány’ iizésére, mellynek czélja hihetőleg, a’ dón Car- 
lost űző hadaknak egy részét elvonni.

Telegrafi tudósítás: „N a r b o n n e , julius’ 31. 27kén estve 
M e e r báró 6 — 7000 emberrel Olotba ment, ’s 29kén onnan 
ismét kiköltözött, San Juan’ és Campredon’ segítségére me
nendő. Midőn Capsocostát olhagyá, a’ felköltekkel tüzes 
viadalra szállott, mellynek’ eredményét még nem tudjuk. 
Puycerdába 29kén 180 lefegyverzett christino érkezett Ri- 
poll’ őrizetéből; más 150 Erren keresztül Francziaországba 
menekvék.“

Paris, Augustus’ 1.
Ma következő hivatalos tudósitás érkezett: „ B a y o n n e ,  

julius’ 31. Don Carlos ismét Cantaviejába költözött, hol be
tegnek mondatik. H adai, ugyszinte az aragoniai 's valenciai 
csapatok is, ugyanott egyesültek. Espartero ’s Oraa oda tar
tanak, ’s m e g  a k a r j á k  s z á l  l a  n i.“

Madrid, julius’ 25.
A’ regens-királyné — mintmondják— gyakran búskomoly

ságba (melancholia) sülyed. Látja, miként szép, szeretetre 
méltó, életkedvelő létére a’ legegyhangúabb életre van kár
hoztatva. Palotájának falai környezik láthatárát. — Az 
idén még csak A r a n j u e z t ,  l a  G r a n j á t és Y i s t a A1 e- 
g r é t  sem látogathatá meg.— Lissabonból vett tudósításaink 
az ottani udvar’ állapotját még szomorúbbnak festik. Donna 
Marián a’ ministerek uralkodnak, ’s csaknem úgy bánnak vele 
mint statusfogollyal. Az elfogatásokat (mintegy 50 — 60) 
a’ túlzó szabadelmü (ultraliberalis) fegyvertári zászlóalj haj
totta végre. Az utczák és nyilvános mulatóhelyek üresek. 
— Szardínia ellen az idevaló kormány hatalmas hangon be
szél. A’ „Madridi Gacetta’“ mai számában következő kir. 
parancs foglaltatik a’ tengerészet’ ministeréhez: ,,A’ szardí
niái kormány, felséges II. I z a b e l l a  királyné ’s a’ spanyol 
szabadság’ ügye iránt mutatott menthetetlen konok ellensé
ges viselete mellett megmaradván, miután megtámadásai’s 
oknélküli kihívásai által ő felségét a’ regens-királynét arra 
kényszerítette, hogy a’ bátorság’ és status’ érdekében bizo
nyos rendszabályokhoz nyúljon, mellyeket a’ trón' és nemzet’ 
méltósága parancsolt, előbbi megbántásait most új becste- 
lenitéssel tetézte, azt rendelvén, hogy e’ hónap’ tjétől fogva 
a’ szardíniái királyság’ valamennyi kikötője zárva legyen a’ 
spanyol lobogó alatti hajók előtt, és spanyolországi consult 
ügyvivői hivatalaik’ folytatásával mind hagyjanak fel. Ezen 
rendelés, meg nem előzvén azt semmi nyilatkozás, melly ke
reskedőinknek miheztartásul szolgálhatott volna, ő felsége’ 
genuai főconsulával csak e’ hónap’ 2 kán és pedig csupán szó
val közöltetett. Illy erőszakos , igazságtalan és valamennyi 
müveit nemzet’ erkölcseivel és szokásaival merőben ellenkező 
viseletre, ő felsége a’ regens királyné, fentartván magának 
a’ további rendszabásokat, mennyire azokat alkalmasoknak 
látandja, hogy általok elégtételt szerezhessen illy becsteleni- 
tésért 's kárpótlást azon veszteségekért, mellyeket a’ spanyol 
kereskedés szenvedett ’s még szenvedhetne, isméretes mér-

kirántott karddaljárjanak az utczákon, mint hogy mindenütt, 
mindig ’s mindent ellenem szólhassanak, mikép csak tetszé
sük tartja. ’S épen úgy van a’ korlátlan sajtószabadsággal 
is ,  mellynek kicsapongásait már egynél több nemzet sajno
sán tapasztalta, mint például Francziaország, hol nem rég 
magának a’ nemzetnek kelle féktelenségét zaboláznia ’sat.“ 

Volt is oka Francziaországnak reá, mert nincs nemzet, 
melly a’ szólás’ korlátlanságát drágábban fizette volna meg 
mint ő. Bármi mélyen rejtezzenek is a’ franczia revolutio’ 
alapokai, bizonyos , hogy kitörését csak a’ féktelen szó léte
sítette. Mihelyt az első felségsértő szó törvényes boszulás 
nélkül hangzott el a’ nemzeti gyűlésen, mihelyt l l o b e s -  
p i é r r e  a’ király’ személyének sérthetlenségét büntetlenül 
tagadta, már a’vérpad’ áldozatjául ki volt jelelve az ártatlan 
Lajos’ feje. ’S e’ lépésnek, vagy tulajdonkép az első korlát
lan kifejezés’ elnézésének, milly borzasztó következései va- 
lának! A’ törvényhozás és végrehajtás a’ jacobinusok’ kezé
ben , az egész fennálló rendszer felforgatva; innen a’ tu
lajdonnak megzavarása ’s részenkénti megváltozása, minden 
jogok’ kárpótlás nélküli eltörlése, hoszas anarchia, melly 
végre a’ lázadás’ vezéreit is elnyelte, a’ directorium’ véres 
időszaka, az Istennek nyilvános tagadása , az észnek mezte
len istenasszonya, az alattomos feladások’ arany kora ’s azon 
tökéletes erkölcsi romlottság, melly utoljára a’ császári zsar
nokságnak nyita ösvényt, Francziaországot közel vivőn a’



séklettsége mellett sem tehetvén, liogry visszatorlásokat, mi
nőket a’ nemzet’ becsülete kíván , ne rendeljen , ennélfogva 
ministertanácsának meghalgatása után parancsolta, mint kö
vetkezik: I) Az ország’ valamennyi kikötője ezennel zárva 
van a’ szardíniái lobogó előtt, kivévén mindazáltal e' nemzet
nek azon kereskedő-hajóit, melljek 1838. januar. 1 je előtt 
spanyolokhoz tartozó vagy ezekhez küldendő teherrel jöven
dőnek a’ spanyol kikötőkbe. 2 ) A’ Spanyolországban lévő 
szardíniái consulok és alconsulok tüstént hagyjanak tel hi
vatalos foglalatosságaikkal. Ezen túl nem tekinthetni őket 
máskép mint privát személyeket, ’s velők csak mint illyenek- 
kel bánhatni. 3 ) A’ szardíniái consulok és alconsulok , ugy- 
szinte azon szardíniái alattvalók is ,  kik Spanyolországban 
laknak, vagy ez országon keresztül fognak utazni, a’ közön
séges törvény alá vettetnek ’s idegeni előjogot nem követel
hetnek. Isten tartsa meg Önt. Költ a’ palotában, július 22. 
1837. (aláír.) A’ minister-elnök.

P o r t u g á l i a .
Lissabon, jnlms’ 16.

Nehány tollrántással az egész portugali nép törvényen-kivűli- 
nek nyilatkoztatott, ’s egy százfejű zsarnok’ hatalma alá 
vettetett; egy tollvakaritással semmivé tétetett a’ sajtósza
badság, a’ szabadságnak e’ palládiuma, mint szokták volt 
nevezni. — A’ kormány’ és cortesgyülés’ e’ bánásmódja nem 
leend hihetőleg illő süker nélkül, de azt is tanulhatni belőle, 
hogy a’ portugali népet nem szabad alkotmány szerint, hanem 
bunkóval kell kormányozni, hogy az nem a’ törvényeket tisz
teli, hanem a’ vesszőtől irtózik ’s azt csókolja, mintán csa
pásait érezte. így tehát azt hihetné valaki, hogy itt könnyű 
volna a’ korlátlan (absolutuS) királyságot visszaállítani; ámde 
egy szelíd királynénak ’s jóérzésű férjének , kiktől nem fél
nek , kik előtt nem jár  ijedelem, illy vállalat hathatós kiil- 
segély nélkül aligha sükeriilne, mivel sem akasztóiakat, 
sem vérpadokat nem akarnának állítani. — Ilogy az itt teg
napelőtt kezdett nehány befogatás csak ijesztő lövés, most 
már világos, mert az előkelők közül csak két vagy három sta- 
tustitoknoksági tisztviselő tétetett fogságba ; kik pedig a’ 
nemesek közül leggyanusabbak voltak, a’ történ on d ők riil eleve 
értesítetvén, elég időt nyertek arra , hogy magokat bátorság
ba helyhezzék. Keresték őke t , de nem találták ; elfogatá- 
sukkal épen semmit sem gondoltak, csak meg akarák őket 
ijeszteni ’s ártalmatlanokká tenni. E ’ szerint csak némelly 
csekély embereket fogtak el, kiket mások bevádoltak, nehány 
kereskedőt, altisztviselőt, kiknek irigyeik valónak, egy arany
művest, kinek boltjában mindig politizáltak, egy német ka
tonatisztet, ki don Pedro alatt szolgált, egy kalandort, ki 
sokat pántolódott, összesen 27 személyt, kik mindnyájan egy 
a’ kikötőben fekvő réci hajóra vitettek. De rőt dolog, hogy 
a’ fegyvertári zászlóaljnak nehány tisztje ’s közlegényei ez 
alkalommal igen durván bántak a’ családokkal. — S a  da  
B a n d e i r a  300 emberrel az első sorzászlóaljból ’s az ideig- 
leni zászlóalj’ önkényteseivel tegnap indult el a’ „Duque de 
Terceira“ gőzhajón Oportóba. Azt mondják, hogy a’ sor- 
katonaság nem örömest ment és a’ nemzetőrség ellen fenye
getőzött. — Ma a’ nemzetőrségi zászlóaljak mind összegyü
lekeznek, hogy belölök önkényteseket szedjenek tettleges szol
gálatra ; kik aztán külön zászlóaljakat képeznek, a’ pártütők 
ellen menendőket. A’ királyné ’s férje naponként lovagolnak 
az utczákon, mintha ezáltal bizodalmatakarnának gerjesz
teni a’ közönségben , hogy egy boldogabb jövendő’ reménye 
felől kétségbe ne essék.

Lissabon, július’ 17.
A’ nemzetőrségnek tegnapi összehivatására nezve azt hall

juk, hogy e’ rendelés megmásoltatott, mivel azt tapasztalták, 
hogy a’ tulságoskodó (exaltirt) vezéreket kivévén, a’ megin
dítandó zászlóaljak felől semmit sem akarnak tudni. Tehát 
ennek nyilvánítását akarják kikerülni. Még eddig a’ köz csend 
Lissabonban meg nem háborgatott, az elfogott személyek 
közül is többen szabadon bocsátattak, úgyhogy már csak 21 
vagy 22 ül börtönben.

Lissabon, július’ 19.
Hiteles személyektől irt privát-levelek szerint, a’ pártütők 

ellen küldött hadak visszamentek Oportóba a’ nélkül, hogy 
megütköztek volna. Hogyan szalasztathatták tehát meg ’s 
kergethették a’ pártütőket? A’ hivatalos tudósítások azt is 
jelentik, hogy a’ pártütőket csak egy hadnagy meg egy zász
lótartó vezérlik, ’s mégis itt báró L e i r i a  general’ felszóli-

végveszélyhez , a’ honnan a’ polgári rende t , a’ monarchiái 
elvet ’s vele a’jólétet csak lassan és lépcsőnként nyerte visz- 
sza. — Most pedig kit kárhoztatnak a’ történetírók? legin
kább X V l i k L a j o s t ,  ki a 'korlátlanságot bölcsőjében el nem 
fojtotta’s a’ zendiilő nép közé lövetni vonakodott; noha zsar
nokságát épen e’ történetírók kiáltanák ki leginkább, ha 
Siéyest, Mirabeaut, Dantont ,  Maratot stb. jókor elfogat
ván , a’ százados hiányokon fenálló franczia monarchiái el
vek szerint segített volna. De egy bizonyos pártnak ki tudna 
kedvére tenni ?

Ha tehát a’ franczia nemzet, megunván a’ féktelenség’ e’ 
borzasztó következéseit, azt némileg korlátolta, csak a’ jó
zan ész’ tanácsát követte. De most, a’ sorsnak minden csa
pásai után, sem józanult ki egészen a’ franczia nemzet, mert 
csak nehány nap előtt, B e r r y e r ’ ’s-G é n  o ü d e ’ lakjainak 
kutatásánál, igy nyilatkozik a’ „ P a k “ hírlap, melly külön
ben az absolutismustól igen távol áll: „Francziaország a’ 
világnak azon egyetlen országa, hol egy indulatos ellen
ségeskedés, melly még az álarczot sem tartja szükségesnek, 
az alaptörvény ’s az általa létre kapott uralkodó család 
ellen minden alakban kikelhet, minden nyelvet kölcsönözhet, 
használván az egész sophistikai gyakorlatosságot és ravasz
ságot, az álmagyarázat’ egész hivtelenségét (tonte la perfi- 
die du commentaire) , az elhalgatásnak minden fortélyait, a’ 
komoly és példabeszédes sophismától egész a’gonoszság’leg

tásai vannak forgásban, ki fővezérök a’ pártütőknek. Miért 
titkolják azon tettet, hogy a’ Sdik vadász-zászlóalj, melly töb
bi között a’ pártütők ellen kiildeték, azokat megtámadni nem 
akarta? Az uralkodó párt ma azt hiresztelé , hogy a’ pár
tütés már egészen elvan nyomva; a’ c h a m o r r o s o k  ellen
ben azt mondják, hogy csak most kezdődik, s igy csak a’ 
jövendő dolgokat várjuk ; de e’ várakozás a’ nagy közönségben 
sem nem örvendetes, sem nem aggasztó, hanem egészen kö- 
zönbös (gleichgültig), mert akárhogy üt ki a’ tusa, akár egyik, 
akár másik párté lesz a’ győzödelem , a’ közönségnek és sta
tusnak abból semmi haszna, sőt inkább minden csendháborító 
történet Portugália’ helyzetét csak roszabbá teheti.

A' királyné következő hirdetményt volt kényteleu kibocsá
tani:  „Portugáliák ! Mély fájdalmi érzettel látom megrendítve 
kedvelt népemnek nyugalmát és boldoságát. Tülemelkedve 
gyűlölségén és szenvedélyein ama’ pártoknak, mellyek nevem
mel a' nemzeti ügy ellen visszaélnek’, az egyetértést ’s meg- 
engesztelődést tartom azon egyetlen eszköznek, mellynek se
gedelmével a’ nemzetet az előtte tátongó örvény’ széléről 
visszahúzhatni. Portugáliák, egyetértésre ’s megengesztelő- 
désre intelek. Ne kényszerítsetek a’ törvény’ egész szigorú
ságát használnom a’ rend és béke’ fentartására, mellyek nél
kül egy nép sem lehet boldog. Költ a’ Necessidades palotá
ban, július’ 21 kén 1837. É n a’ k i r á l y n é . “

Lissabon, július’ 23.
Városunk és Oporto még mindig nyugalmasok. — Bi

zonyos, hogy a’ felköltség a’ Lissabonból elnyomasztá- 
sára küldetett seregtől le nem győzeték, ’s hogy a’ sereg 
általánosan a’ chartához szít. Egy angol hírlap elfogultan 
vádolja a’ lissaboni angol követet, H o w a r d  de Waldenlor- 
dot ,  hogy ő ez új próbálat’ szerzői iránt élénk egyetértést 
nyilvánított, a’ „True sun“ radical hírlap pedig egyenesen 
az angol ministeriumotr vádolja , hogy ez a’ portugali had
sereget kedvencz terve’ javára megvesztegette, ’s ezáltal 
a’ pedroi charta’ visszaállítását megnyerte , a’ mi tavaly, 
midőn Palmerston lord ennek gyámolitására hajóhadat kiilde, 
nem sikerült.

N é m e t o r s z á g .
O k. magassága a’ nagyherczeg által jeles beszéddel tör

tént meg augustus’ lén a’ b a d e n  i országgyűlésnek ünnepé
lyes bevégzése, melly igy kezdődik: „Nemes férfiak, kedves 
barátim! Ha az országgyűlés’ tanácskozásira, mellyeket most 
bevégzeni vagyok készülőben, visszatekintek, meggyőződöm 
a’ felöl, hogy minden jogokat megóvtam, népein’ javát sze
meim előtt tartám 's minden czélirányos kivánatainak eleget 
tettem. Önökkel is örömest közlöm azon tudalm at, hogy 
részökről kötelességeikben hiven eljártak, az Önök’ elébe tett 
terveket, szorgalommal, alapossággal ’s körültekintéssel 
hányták meg; javallatimban, mellyek egyedül az ország’ ja 
vára ezélzának, engem’ hiven gyámolítottak ’s kölcsönös 
egyetértésben mindent foganatos czélra vittek légyen.“  — A’ 
végzett tárgyak’ felszámlálása után ekkép végzé beszédét a’ 
nagyherczeg: „Ezért vegyék Önök őszinte köszönetemet. 
Járjanak mindig ezen megtapodott ösvényen, ’s bennem mint 
eddig bízzanak; úgy tekintsék a’ fenálló’ viszonyokat, mint 
tekinteniük kell, úgy részökről alkotmányunkat mindinkább 
megalapitandják, mellynek hiv őrzése ’s pontos végrehaj
tása éltem’ legfőbb feladatjaihoz tartozik. Mondják meg 
polgártársaiknak, melly igazságot találtak légyen a’ kor
mányzás’ minden ágaiban. Én Önöket, nemes férjfiak ’s ked
ves barátim , épen azon vélekedésekkel eresztem el, mellyek- 
kel fogadtam volt. Megelégedésem ’s jóakaratom kisérendik 
Önöket.“

Ö f. a’ szász király az ottani magas hegyeken meghűtvén 
magát, egy könnyű váltó-láz (Wechselfieber) kővetkezők, melly 
gyaníthatólag tartós nem leend, mivel a’ jobbulás jelenleg 
mindinkább növekedik. Noha e’ hirek aggodalomra okot nem 
adának, ő felsége a’ királyné még is eltökélő, C a m s  ur 
házi orvos után Ischlen át ma délben férje ő felségéhez 
ut azni — P i u s A u g u s z t  hajor herczeg augustus’ lén 1786- 
ban sziiletétt. K. bajor altábornagy's a’ felső main - kerületi 
határőrség’ parancsnoka vala. 1823dikban A m a l i a  arern- 
bergi herczegné hitvese halt vala meg; azóta nőtelen élt; 
e’ házasságból utód Miksa bajor herczeg. Ezen ’s gyerme
kein kivül a’ bajor herczegi ágból csak E r z s é b e t  her- 
ezégné, B e r t h i e r  tábornagy’ özvegye, él még. —-

durvább kicsapongásáig (jusqu’au plus cyniques*) débauches 
de la malice). Ha a’ septemberi törvények sem állanának fenn, 
már az alaptörvénynek vagy a’ közönséges fenyítéknek is szá
műzni ’s büntetni kellene ezen a’ nemzeti létegzet ellen irány
zott vakmerő megtámadásokat.“

„De készen áll a’ sajtó feldúló magyarázatával, melly 
azért kölcsönöztetik neki , hogy olly szörnyűségeket (énor- 
inités) védjen, mellyek példanélküliek minden, nem mond
juk mívelt, hanem csak józan nemzetnél. Valljon hol lehet 
országot ta lá ln i, melly ben polgárokat, a’ törvényt, a’ trónt, 
az itélőszékeket, a’ törvényhozást, az igazgatást, szóval, 
mindent, mi a’ társasági testet képezi, a’ megvetésnek ’s a’ 
haragnak áldozatúl vinni szabad volna? Melly nemzet mu
tathatja , a’ francziát kivéve, idomtalan látmányát (mon- 
streux phénoménc) egy olly népnek, mellynek mindennap 
büntetlenül mondhatni, hogy bitorlással, önkénnyel kor- 
mányoztatik, bókolva egy igazságtalan, fösvény uralkodás
nak, melly becsteleníti ’s tönkre teszi.“  B. J.

Mi Ily gyorsasággal építetnek Belgiumban a’ vasutak, bi
zonyítja azon u t , melly jelenleg G e n t  és T e r m o n d e  
köztt állítatik. Még néhány hét előtt hozzá sem fogtak, ’s

T ö r ö k o r s z á g ' .

Azon benyomás, mellyet egy ifjúnak, ki valamelly szép tö- 
röknével titkos társalkodásban élt, kivégeztetése a’ nép közt 
okozott, még el nem enyészett. A’ görög, az ő igen szép 
félig letakart kedvesével, a’ moslimok’ számos összecsődii- 
lése közben, kik is halálát fenyegetődzve kívánták, a’ város’ 
főkapui’ egyikén felakasztatott. —• A’ kapudán basa java
solta a’ görögnek, hogy az izlamra térjen á t ,  ezáltal mind 
magát, mind kedvese’ éltét megszabaditandja ; de a’ kadiles- 
keerek 's ulemák mindent elkövettek , hogy a’ nép’ fanatis- 
musát ezen szerencsétlenek ellen felingereljék. Hangosan 
kívánták halálát, mellyet ő illy elkeseredés mellett habár 
az izlamra tért volna is, el nem vala kerülendő. Ezen szo
morú eset óta a’ szultánnak következő fermánja hirdetteték 
ki a’ török asszonyoknak nyilvános helyekeni tisztességes 
megjelenhetése’ ügyében, melly nagy figyelmet von magára:

„Báró fensége legkegyelmesebb urunk, veleszületett szelid- 
sége’ ’s népe iránti keggyel teljes vélekedése’ következésé
ben arról gondoskodik, hogy alattvalóinál a’ nyugalm at’s 
megelégiilést honosítsa, és mindnyájokat, különösen pedig 
a’ főváros’ lakóit, minden becsületes múlatságokban ’s azon 
földeriilésekben, mellyeket a’ szép évszakban sétahelyeken ta
lálhatni, részesítse : fensőbb helyen még is eszrevétetett, hogy 
az asszonyok jelenleg sokáig’ mulatnak a’ sétahelyeken , ’s 
csak esti könyörgéskor, sőt később is, térnek lakjaikba, ’s hogy 
a’ legtöbb sétányokon férfiakkal vegyest sétálnak ’s ülnek, ’s 
hogy végre úgynevezett hárem - arabadsehikat (haremszolgá- 
kat) tartanak, kik a’ rajákra (muzclmánokra) nézve tiltott mó
don öltözködni merészlenek. Mivel pedig ezen dolgok ő 
fensége’ akaratjával ’s minden muzclman’ gondolkozásmódjá
val ellenkeznek, szükséges, hogy az említett visszaélések 
eltöröltessenek, azaz, hogy jövendőben mindenki becsületes 
módon menjen sétálni — hogy az asszonyok a’ sétatéreken 
férfiakkal soha se legyenek vegyülve — ’s hogy legfölebb lO l/2 
órakor (napnyugat előtt másfél órával) a’ sétahelyekről haza 
térjenek — ’s hogy végre szolgálatjokban becsületes , nem 
olly arabadsehi forma embereket tartsanak, kik rajákhoz il
letlen módon öltözködnek; — ámbár ő exc. a’ seraskier (fő- 
parancsnok) hivatalos kötelességénél fogva a’ vallási rend
szabások’ fentartása által nyilvános rendet bátorságosítni, to
vábbá az illetlen és Istennek nem kedves cselekvények’ vissza- 
tartóztatása által, a’ népet kártól ’s szerencsétlenségtől meg
óvni - szakadatlanul igyekszik, a’ régi rendszabások még is, 
mellyek a ’ kézműveseket illetik, kiknek elkerülhetlen keres
kedési visszonyaik vannak az asszonyokkal tőlök nem tartat
nak meg, ’s észrevétetett, hogy különösen a’ tőzsérkedök, ré- 
fes és posztó - árusok’ és gyógyszeresek’ fiai, vagy más, övét 
’s kalpagot viselő ifjanezok mint boltos legények viszonyol- 
nak a’ nőszemélyekkel; — ’s legtöbbeknek közülök boltjaik’ 
hátulsó részében vannak árutáraik ’s lakszobáik, hová a’ vá
sárló asszonyok bejárogatnak ; — végre hogy az asszonyok 
a’ perai és galatai kávéházakba menni ’s ott fagyialtat enni 
merészelnek. Hogy tehát ez rendesen szabályoztassék, és 
mivel régi idők óta megparancsoltatott, hogy az asszonyok
kal kereskedési viszonyokban álló kézművesek különösen be
csületes emberek legyenek, szükséges, hogy ezen kereskedők 
a’ fenemlített ifjakat, legyenek azok örmények, görögök, 
katholikusok, zsidók, vagy akármelly vallás és nemzetbeliek, 
eleresszék ’s eltávolítsák, ’s azon esetre, ha legényekre lenne 
szükségük, önmagokhoz hasonló becsületes és öreg embereket 
vegyenek, — hogy az asszonyok a’ bolt' belsejébe, vagy azok’ 
lakszobáiba ne menjenek, ’s csak kívülről beszélgessenek; — 
hogy a’ gyógyszertár’ belsejébe ne lépjenek, hanem hogy kí
vülről a’ receptet beadván, a’ kívánt gyógyszereket is igy 
vegyék kézhez; — ’s hogy végre ezután egy némber se lá- 
tassék kávéházban. —• E ’ szerint ő fensége kegyelmesen meg
parancsolni méltóztatott, hogy e’ rendelet legpontosabb után- 
látás által nyilvánítassék ’s minden ez ellen cselekvő haladék 
nélkül és szigorúan biintettessék meg.“

Konstantinápoly, julius’ 26.
El van határozva, hogy T a h i r  basa az a l l a y a i  basa’ hi

vatalát m e g ta r t ja .— I l a d z s y  A l i  bey a’ tophanai pattan- 
tyússág’ igazgatójává lett ’s egyszersmind seraskierré nevez
tetett. T r  eb i  z o n d eb ól július’ 14én költ legújabb hirek 
szerint, a’ persiai schach H e r a t b a  szándéklott nyomulá
sáról hirtelen letett. A’ kurdok’ egy törzsöké, a’ dj e lh a j l ik ,  
a’ taurusi hadsereget még most is élénken foglalatoskodtatja. 
— A’ szultán engedőimet adott a’ fővárosban egy második

két hónap múlva már a’ közlekedés megnyittatik. E ’ mun
kálat mellett a’ kerékvasaknak á’ genti L e d e b e r g e  nevű 
külváros’ közepén kellett letétetniök, a’ Sebeidén két híd
nak építetnie, egy sáncznak átfuratnia, egy helyen új viz- 
medernek ásatnia ’s még egy hídnak készítetnie , melly a’ 
hajózást legkevésbé sem gátolja. Mindezen nehézségek ed
dig már legyőzettek. M e l l é t ő l  1000 lépésnyire a’ genti 
Sz. Liéven nevű kapuig fekiisznek jelenleg a’ kerekvasak. 
Igaz, hogy nem kevesebb mint 1500 munkás és 300 ló ’s 
szekér dolgozik e’ vasútnál. —

A’ p e s t i  g y a p j ú - r a k t á r b a  érkezett gyapjú augustus’ 
3kán Egyedről gróf F e s t e t i c s  Vincze úrtól 4322 font; — 
augustus’ 5kén D a r á z s  Pál úrtól 4017 font; augustus’ 7kén 
gróf B a r k ó c z y  Jánostól 21750 font; — e l a d o t t  g y a p j ú  
augustus’ 7kén gróf A n d r á s y  Györgyé 17206 font.

Dr. B u n s e n  W. a’ kasseli fensőbb kézmúiskola’ tanítója' 
és B e r t h  o l d  A. göttingai tanár fontos és most már sokfé
lekép megpróbált vasagos hydrat’, mint a’ férjany’ (egerkő, 
arsenieum) biztos ellenmérgének találmányáért a’ poros« ki
rálytól egyegy arany emlékpénzzel tisztelteitek meg.

*) Itt a’ betüszerinti „legkutyább“ sem volna helytelen.
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franczia liirlap’ kiadására, mellének napkelet’ polgári igaz
gatása ’s politikája leend tárgya. — Az dj persiai követ, 
M i r d z a  Dj e f e r ,  audientiát nyert, ’s házát minden idevaló 
persiainak megnyitá. — A’ múlt héten egy ezredes négy al
tiszttel ’s kapitánnyal Odessába utazott, hogy ott magát h e- 
r i k  basa bécsi követ’ kíséretéhez, melly Mi k l ó s  császárnak 
az ottani táborban tiszteletére kíván lenni, kapcsolja.

Smyrna, július’ 24.
Midőn B o u l a r d  orvos a’ kórházat elhagyá, Dé d e b a s a  

a’ kormányzó, ki maga is az emlékpénzre aláirt, neki el
szántsága iránti magas bámulása’ jeléül egy pompásan fel- 
szerszámozott lovat küldött. — A’ tengeri rablók most szem
telenül űzik garázdaságukat a’ s am ő s i  vizeken, miről a’ 
consulok olly tudósítást kaptak, hogy egy s c h ö n e r  és k u t 
t e r  mindent elrémített. Fájdalom, csakugyan bizonyos, hogy 
ezen rablók vidékünkről valók. — Rh od usb  an július’ lOén 
az ottani kikötőben 2 egyiptusi lineahajó és 2  brigg jelent 
meg. A’ hajón az egyiptusi alkirály’zászlója lobogott, ki Can- 
diába evezett. Mihelyt meghallotta, hogy R h o du s ban a’ 
dögvész dühösködik, a’ szigettel minden közösülést megtiltott, 
’s a’ fris élelemszerek, mellyeket a’ kormányzó a’ hadi hajók
ra hozatott, a’ legnagyobb vigyázattal szállítattak oda. — 
A l e x a n d r i a i  legújabb hirek július’ 7éig terjednek. Világos 
már, hogy az alkirály csak azért utazott Candiába, hogy 
Campbell angol consulnak, ki a’ hadi hajók’ lefegyverkezte- 
tését régóta kívánja, sürgető előterjesztéseit kikerülje. Elut
azta előtt neki kinyilatkoztatta, hogy visszajöttével, inellyet

nem halaszt sokáig, hadi hajóit ez évben többé kievezni nem 
engedendi. Épen akkor vitorlázott el I b r a h i m  basa is a’ 
nélkül, hogy a’ Ní l u s  nevű gőzhajót használta volna, gyó
gyíttatása’ ürügye alatt, egy l i n e a h a j ó n  több fregátokkal 
Syriába. Ezáltal csaknem az egész egyiptusi hajóssereg bizto- 
sítatván, C a m p b e l l  ezredes ezen kievezés után azonnal M á l 
t ába  hírmondót küldött, hogy az ottani admiralt e’ kievezés
ről értesítse. Egyébiránt az alkirálynak Candiába történt el
utazta óta mindenféle hirek szárnyalnak Mehmet Ali ’s fia 
közti kölcsönös viszonyokra nézve ; az elsőbbik meghatározta 
a’ halála után következő örökösödési rendet Egyiptusban, és 
az általa kormányzott tartományok’ felosztását vette czélba. 
Ibrahim basa, meddig csak lehetett, Egyiptusból nem távozott, 
hanem a’ s y r i a i  nyugtalanító hirek, hol több kerületekben 
nyilvánosan kiütött a’ lázadás, hirtelen arra bírták, miután 
a’ pártján lévőkkel gyaníthatólag egyet érte tt ,  hogy elutaz
zék. így lévén a’ dolog, az alkirály’ halála e’ tartományok
ban nagy változást teendne és a’ porta alkalmat találna fö- 
uraságának megerősítésére. — S a l o n i c h i b ő l  július’ 1 őkéről 
költ tudósítás borzasztó színekkei festi le e’ város állapotját. 
A’ lakosok’ száma 15,000re olvadt, naponként több mint 1 0 0  
hal meg a’ dögvészben. Nagy szemrehányást tesznek a’ ba
sának , hogy midőn a’ s e r e s i  ’s s a l o n i c h i i  basa a’ kórhá
zak’ ’s veszteg-intézetek’ felállítása által ezen ostort a’ kor
mányzása alá bízott tartománytól elfordíthatta volna, a’ har
madik kereskedő-város’ számos népessége’ megtartására sem
mit sem tett.

PÉÜZ-FOLTAM.
Becs, augustus’ 12.

A’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 pctes p.p 
?> >> r> ” » 4 >> ,,
» >> >> >> ” 3 ,, „

Kölcsönvett 1820- évről, 100 frnt..................................„
„ 1821. „ 100 „ .............................„
„ 1834. „ 500 „ • • ..........................„

Bécsi statusbank-kötelezvény 2% pcentért..............,,
Bankacliák darabonként............................................... ,,

D u n a v i z á l l a s  P o z s o n y b a n
augustus’ 14.............................................................................4 láb 10 uj.

G a b o n a a r
pozsonyi mérő garasával b. b.

Tiszta búza Rozs Árpa Zab Kukoriezn
Ungvár, jlllius’ 24. 80— 84 56—58 48—50 34—38 80—84
Arad, » 28. 80 55 40 50 60
R. Komárom,- » 29. 65— 75 42—43 32—36 3 0 - 32 65
Miskolcz, » 29. 70— 85 48—60 35—45 24—30 70—80
Pécs, 29. 70— 75 55—60 50 50 50
Debreczen, augustus’ 1 . 60— 80 25—35 20—25 27 — 30 50—60
N. Becskerek. 2. 65 — 70 25 30 60
Mosony, » 3. 60—:102 44—50 30—40 22- 29 57—63
Szeged, D 5. 60— 70 34—-40 27—35 27—30 —
Újbánya, 2> 7. 80— 95 6 2 - -68 55—62 32—-35 —

Pest, » 8. 65— 80 4 3 - -45 36—38 2 3 - -27 62—70
Pozsony, J> 14. 65— 85 4 5 - -47 37—39 2 8 - -31 65—70

77%

6 6%

105%,

C o n c u r s u s - I i i r d e t é s .
A’ pesti k. tudományos egyetemnél Seb m i d t György 

professornak kegy. nyugalmaztatasa következteben a 
g y a k o r l a t i  f ö l  diáé r é s ’ (geometria practica) és 
v í z é p i t é s z e t ’ (hydrotcclinia) megürült t a n i t ó- 
s z é k é n e k ,  mellybez 1200 forint évenkénti fizetés 
vagyon kötve, betöltésére tartandó egyetemi c o nc ur -  
s u s ’ határnapja f. e. november’ 16ra tűzetett ki. ( 1)

Ü r e s  h i v a t a l .
Bánsági R u s z k b e r  gben újonnan felállított bányá 

szati gyár-ispáíiyságra kerestetik egy banyasz-tudo- 
mányokban jártas férfiú, ki egyszersmind a’ bánya
méréshez is értsen.

Az alulirt bánya - ’s vashámor gyárnoksági hivatal 
ezennel köz tudomásuvá teszi, hogy mindazok, kik a’ 
s e l m e c z i  bányász-academiában végzett iskolai pá- 
lyájokat, gyakornoki alkalmaztatásukat ’s jó erkölcsü
ket hitelesen bebizonyítani tudják, azon esetre, ha ezen 
szolgálatot megnyerni kívánnák, 2 hónap alatt mago 
kát e’ végett az alulirt gyárnokságnál jelentsék.

Ezen szolgálattal együttjáró fizetés leend, egyszers
mind mind maga’ mind családja’ részéről nyugpénzre 
is számot tarthatván, évenkénti 400 f- pengő pénzben, — 
36 f. p. p. szálláspénz, 8 köböl fa, 24 mérő gabona, 
1 lótartás, 24 mázsa szénával és 40 mérő zabbal, terriié- 
szetileg adatván ki. Költ Ruszkbergen, július’ 21.1837.

A’ bányász’ ’s vashámor’ gyárnoksága. ( 1)

Tek. ns. Zala vármegye’ részéről ezennel közhírré 
tétetik: hogy e’ megye’

f ő m é r n ö k i  s z o l g a l a t j a
400 pengő forint esztendei rendes fizetéssel, 120 pengő 
fr. szállásbérrel, 24 öl tűzi fa járandósággal, megüre- 
sült légyen; — mindazok tehát, kik e’ szolgálatot fel
vállalni kívánnák, ezennel közönségesen és nyilván 
meghivattatnak, hogy ebbeli szándékjokat a’ mérnöki, 
vízmérői, vízépítési ’s építészeti tudományokban jár
tasságukról ’s magok’ viseletéről szóló bizonyitványik- 
kal ellátott kérelemleveleikben, e* megye’ első alispányá- 
nak legfeljebb f. észt. Szent-Mihályhó’ 25ik napjáig be
jelentsék ; melly után a’ kinevezés a’ megyének nagy- 
mélt. főispánya által teljesítetni fog. (3)

^  A’ Rajzolatokra
folyvást előfizethetni.

Uj előfizetőinek, kik a’ szerkesztői hivatalban fizet
nek elő ,

o finom rézmetszetű arczképpel ingyen
fog a’ szerkesztőség szolgálni.

I s m e r t e t ő
gazdasági, kereskedési ’s művészeti lapjainkra még 
folyvást előfizethetni, sőt az előfizetni szándékozó t. 
ez. urakat folyóírásunknak teljes száma iránt még ezu
tán is folyvást biztosítjuk. Pesten., július’ 25kén 1837- 

Ismertető' szerkesztősége. (3)

T u d  6 s  1 1  á  s
a’ főherczegi M a g y a r - Ó v á r i  g a z d a s á g i  In té 

z e t b e  tanuló nevendékek’ felvételéről.
A’ főherczegi Magyar-Óvári gazdasági intézet az 

abban magát gyakorolni kívánó neven'dék iljuságot egy 
bizonyos számra szorítani szükségesnek találván : azok, 
kik e’ számba felvétetni ohajtnak, valamelly philosophiai 
vagy technikai tudományos intézetben végzett mathe- 
matikai és physikai tudományokban tett jeíes előmene- 
telökröl előmutatandó bizonyítvánnyal ellátva, legfölebb 
Sz. Mihály hó’ végéig ezen intézet’ ottani igazgató-hi
vatalánál jelentésüket nyújtsák be, mire a’ határozás 
rögtön következni fog.

Költ Magyar-Óvárott, Kisasszony hava’ 27én 1837- (2)

A ’ nagym. m. k. u. Kamara’ rendelése’ 
következtében közhiriivé tétetik, hogy 
f. e. augustus’ 26an a’ szokott délelőtti’s 

utáni orákon a’ magyar királyi koronához tartozó B u
d a ö r s  helységében 250 darab harmadfél éves 
s p a n y o l  nemes eredetű h á g ó  l iO S O k  nyil
vános árverés’ utján készpénz-fizetés mellett el fognak 
adatni.

I H r d e t Ó S .  A ’ nagyméltóságú magyar kir. udvari 
Kamara’ rendeléséből, a’ megürült E s z t e r g o m i  
é r s e k s é g ’ részéről közhírré tétetik, hogy többféle 
uradalmi JAVAK, j ö v ő  é v i  J a n u á r i u s ’ e l s ő j é 

t ő l  f o g v a ,  alulirt helyeken és napokon tartandó 
á r v e r é s ’ útján, 3 egymás után következő esztendőkre 
h a s z o n b é r b e  adatnak ki, ’s ugyan:

1. Az Esztergomi uradalomban,
September’ 2idik napján, Esztergomban az érseki 

residentiában.
a) Esztergomi uraság-malma fürdővel.

,, nagy uraság-kertje a’ szigetben.
nozS) qí György Mezőben a’ Dunában és Garamban 

lévő halászat.
„ kő-bánya Zamárd-hegyen.

c) Párkányi nagy vendégfogadó, egész esztendei bor-,
ser - és pálinkaméréssel, hozzá tarto
zandó 8 pozsonyi mérő alá való földek
kel ’s egy házi-kerttel.

„ úrbéri korcsma.
„ kovács-műhely után való 2% holdbul álló

földek.
,, épiilet-fa-kereskedés házzal együtt.

d) Nyerges Ujfalusi uraság-boltja.
,, 6 holdbul álló kovács-földek.

e) Süttön a’ 3dik szám alatt lévő márványkö-bánya.
f) Kövesdi mészárszék, lakással, 3 hold szántóföldek

kel , 2 hold réttel ’s egy házi-kerttel.
„ pálinkamérés, 1 hold szántófölddel, egy ken

deressel ’s egy házi-kerttel.
„ kovácsműhely után, 6% pozsonyi mérő alá 

való szántóföldek, egy kenderessel.
g) Bajtán és a' csárdában lévő fél esztendei bor - ’s

egész esztendei pálinkaraérés.
h) Lelédi kovács-műhely után 2 pozsonyi alá való föl

dek egy kaszás réttel.
i) Szálkai mészárszék, hozzá tartozandó 10% hold

szántóföldekkel, 2 hold réttel, nem külön
ben káposztással, kenderessel, krumplissal 
és házi-kerttel.

„ 6% holdbul álló kovács-műhely után való
szántóföldek, 2 hold réttel, káposztással, 
kenderessel ’s krumplissal együtt.

k) Börzsönyben a’ pálinkamérés.
„ kovács-műhely után való 4% holdbul

álló szántóföldek, egy réttel ’s egy 
kenderessel.

,, a’ mészárszék, lakással, hozzá tartozan
dó 5% szántóföldekkel, 2 % hold rét- 
’s egy kenderessel.

l) Kemenczei kovács-műhely után való 4 % holdbul
álló földek.

,, uraság-kertje.
m) Berneczei mészárszék, 3 hold szántóföldekkel 2%

holdbul álló kovács-műhely után való 
földek.

n) Németh Szölgyénben a’ kovács-műhely után való 21
holdbul álló szántóföldek ’s 2 hold rét.

o) Magyar Szölgyéni mészárszék, lakással, hozzátar
tozandó,’s ugyan: Németh-Szölgyénben 
20% hold szántóföldekkel, 1 hold réttel, 
kenderessel és káposztással; Magyar- 
Szölgyénben pedip 27 hold szántóföldek
kel 2 hold réttel, % hold kukoriczással, 
egy kenderessel és káposztással.

„ kovács-műhely után való 20 holdbul álló 
szántóföldek, 2 kaszás réttel, egy ku- 
koriczással, kenderessel és káposztással.

p) Muzslán, 59 pozsonyi mérő alávaló kovács-földek,
3 kaszás réttel, két kenderes- ’s annyi 
kukoriczással.

q) Butsi malom után való 5% hold szántóföldek, egy
hold réttel, egy kenderessel’s káposztással.

r) Mocson a’ mészárszék, lakással, hozzá tartozandó
11% hold szántóföldekkel, 1 hold réttel, 
kukoriczással és házi-kerttel.

II. E. Újvári uradalomban,
September’ \ 8kán É. Újvárban (Nyitra vármegyében).

a) É.Újvárban a’ piaczon lévő nagy vendégfogadó , %
esztendei bor - ’s egész esztendei pálin
kaméréssel, nemkülönben 15 hold szán
tóföldekkel ’s 4 kaszás réttel.

„ a’ négy kerekű Nyárhidi malom, lakással.
,, a’ halászat, mind az é. újvári,mind az ó- 

gútai vizekben.
b) Udvardi mészárszék, lakással, 35 hold szántóföl

dekkel ’s 20 hold réttel.
„ uraság-boltja, házzal együtt.
„ halászat.
,, 25 holdbul álló Püspökrét nevezetű réttel.

c) Kürthi mészárszék lakással, 28 hold szántóföldek
kel ’s 2% hold réttel.

„ kovács-műhely után való 21 hold szantó-
., földek ’s egy rét, hozzá esztendőnként já

randó 60 kéve náddal.

d) Naszvadi mészárszék, lakással, 20 hold szántóföl
dekkel, 15 kaszás réttel, 30 kéve vessző
vel és 3 szekér fűzfával.

,, kovács-műhely után való 19 hold szántó
földek ’s 10 hold rétek, 20 kéve náddal 
’s 3 szekér rőzsével.

e) Tardoskedden a’ nagy vendégfogadó, egész eszten
dei bor-, ser- és pálinkaméréssel, hoz
zá tartozandó 58 holdbul álló szántó
földekkel, 3 kaszás réttel, annyi ku
koriczással, 2 hold haraszterdővel ’s 
60 kéve náddal.
a’ pálinkafőzés-’s mérés, házzal együtt. 

„ a’ mészárszék, lakással, hozzá tarto-
,, zandó 20% hold szántóföldekkel, 6 hold

réttel és esztendőnként osztani szokott 
15 kéve náddal.

„ a’ korcsmához tartozó 2% hold szántó
földek és 1 hold rét.

,, Csergáton lévő halászat.
f) Szémoi korcsma, % esztendei bor-’s egész eszten

dőbéli pálinka-és serméréssel.
,, mészárszék, lakással, 2 hold réttel és egyJiázi- 

kerttel.
,, kovácsnnihcly után való 2 holdbul álló szán

tóföldek ’s 4 hold rét.
„ halászat.

g) Hetényi kovácsmühely után 18 pozsonyi mérő alá
való szántóföldek, egy réttel.

h) Bajcson a’ halászat az odavaló vizekben.

III. Gutái uradalomban,
September’ 19kén Mocsán (Komárom vármegyében).

a) Gútui vendégfogadó, egész esztendei szabad bor-,
ser- és pálinkaméréssel, hozzá tartozandó 6% 
hold szántóföldekkel, 7% hold rétekkel és 

' esztendőnként a’ közönséges füzesekből, po
rontyokból, rétekből és nádasokból való osz
tályból, fél házhely után való részei.

„ mészárszék, lakással, % házhely után való 
szántóföldekkel, 25 kaszás réttel ’s egy ku
koriczással.

b) Mocsai vendégfogadó, egész esztendőbeli bor-, ser-
és pálinkaméréssel, 25% hold szántóföldekkel 
és 6 hold rétekkel.

,, uraság - boltja, lakással.
c) Tardosi korcsma, % esztendei bor - ’s egész esz

tendőbéli pálinka - és serméréssel, % hold 
szántóföldekkel és 1% hold réttel.

„ harmadik szám alatt lévő marványkő-bánya.
d) Bálvány-Szakállason 2% holdbul álló földek.
e) Csémi korcsma, egész esztendei bor-, ser-és pálin

kaméréssel, és 2 pozsonyi mérő alávaló föl
ei ecské vei.

IV. Drégeli uradalomban,
September’ llk én  Déjtáron (Nógrád vármegyében).

a) Vadkerti vendégfogadó, szabad bor-, ser- és pálin
kaméréssel, hozzá tartozandó 18 % hold 
szántóföldekkel, 2 kaszás réttel, káposz
tással, kenderessel, krumplissal, és ku
koriczással, nem különben házi-kerttel, és 
az úgynevezett Törrökay fürdővel.

b) Pataki vendégfogadó, szabad borméréssel, 9 hold
szántóföldekkel, 1 kaszás réttel, házi-kert
tel, kenderessel, káposztással és krumplissal. 

„ mészárszék, lakással, hozzá tartozandó 16 
hold szántóföldekkel és % kaszás réttel.

,, halászat Ipoly folyó’ vizében.
c) Dejtáiri mészárszék lakással 10% hold szántóföldek

kel és 1 kaszás réttel.
„ halászat az Ipolyban.

d) Huyyaay halászat az Ipolyban.
e) Drégelen és Palánkon a’ pálinkamérés.
f) Palánki vendégfogadó, egész esz|endei bor- és ser

méréssel, hozzá tartozandó 12% hold szán
tóföldekkel 4 kaszás réttel, egy dohányos
sal, kenderessel, káposztással ’s két házi
kerttel.

„ uraság-boltja, lakással.
„ mészárszék, hozzá való lakással, 4 hold

szántóföldekkel és egy kaszás réttel.
g) Hidvéghi vendégfogadó , szabad bor- és pálinkamé

réssel, 9% hold szántóföldekkel és 4 ka
szás réttel.

„ mészárszék, lakással, 2% hold szántóföld
del és 5 kaszás réttel.

„ halászat az Ipoly’ vizében.
h) Honthy vendégfogadó, szabad bor- és pálinkamérés

sel, 9 hold szántóföldekkel, 2 kaszás réttel, 
egy dohányos-, egy káposztás-és kétkerttel. 

„ halászat az Ipolyban.

V. A’ Nagy-Sallai uradalomban,
September’ 12kén Nagy-Sallóban (Bars vármegyében).
a) Nagy-Sallai belső vendégfogadó, konyhával, istál

lókkal, egész esztendei ser - és pálinka
méréssel, nem különben 23% hold szán
tóföldekkel és 1 szekér szénára való rét
tel; tartozik mindazonáltal az uraság’ bo
rát mérni.

,, az odavaló mészárszék, hozzá tartozandó 
% házhely után való földekkel.

b) Csekei mészárszék és korcsma, egész esztendei ser-
és pálinka-, borméréssel pedig Sz. György- 
naptól Sz. Mihályig tartóval, 6 hold szántó
földekkel, ’s fél szekér szénát teremhető réttel.

c) Farnadi vendégfogadó, egész esztendei bor-, ser -’s
pálinkaméréssel, a’ hozzá tartozandó 23% 
holdbul álló földekkel és 2 kaszás réttel.

,, mészárszék, lakással, és % házhely után 
való földekkel.

d) Nagy-Olvedi úrbéri korcsma, fél esztendei bor- és
egész esztendei ser - ’s pálinkamérés
se l, 16% szántóföldekkel és % hold 
réttel együtt.

,, mészárszék, lakással és % házhely
után való földekkel.

e) Barthi korcsma, fél esztendei bor- és egész eszten
dei ser- ’s pálinkaméréssel, hozzá tartozandó 
25*/* hold szántóföldekkel ’s 3 hold réttel.

,, mészárszék, lakással és % házhely után va
ló földekkel.

f) Kétyi úrbéri korcsma, fél esztendei bor - és egész
esztendei ser-’s pálinkaméréssel, odakapcsolt 
28 hold szántóföldekkel és 1 hold réttel.

,, mészárszék, lakással és % házhely után va
ló földekkel.

,, négykerekű uraság-malma , lakással, szabad 
egész esztendei bor-, ser- és pálinkaméréssel, 
’s ennek főzésével, nem különben 8% hold 
szántóföldekkel 1 kaszáló réttel és liázi-kert- 
tekkel.

g) Szent-Györyyi mészárszék, hozzá .tartozandó 2%
hold szántóföldekkel, egy kukoriczással ’s egy 
káposztással.

h) Fiizes-Gyarmathi mészárszék, 3% hold szántóföl
dekkel és egy káposztással.

VI. A’ Verebélyi uradalomban,
September’ 13kán Nagy-Czétényben (Nyitra vgyében).
a) Czétényi mészárszék és korcsma, fél esztendei ura-

ság-bor- és egész esztendei tulajdon pálin
kaméréssel, 4% holdbul álló földekkel és 
1 kaszás réttel.

„ kovács-földek, 2 hold szántófÖldbül és % 
hold rétbül állók.

b) Nagy-Kéri kovács-műhely után 10 holdbul álló föl
dek és 2 kaszás rét.

c) Verebélyen a’ mészárszék, 9 % hold földekkel és 1
kaszás réttel.

d) Aháin a’ mészárszék,2 szántófölddel és 1 kaszás réttel.
e) A’ Tibii korcsma ’s mészárszék, hozzá kapcsolt 2%

hold földekkel ’s egy kaszás réttel.
f) Lédetzen  a’ mészárszék és korcsma , fél esztende

bor- és egész esztendei pálinkaméréssel ’s 7 hold
bul álló földekkel.

ugyan Lédetzi határban lévő vadászat.

VII. A’ Nagy-Szombatin uradalomban,
September’ 14kén Urbéghen (Nyitra vármegyében).

a) Az Egerszeghi vendégfogadó, mészárszékkel együtt.
b) az oda való vadászat.

ugyan September’ 15kénVáglián (Pozsony vgyében)
a) «’ Vághai vendégfogadó, hozzá kapcsolt mészár

székkel.
b) a’ halászat mind Vághai, mind Vágh-Szerdahelvi

vizekben.

V ili. A’ Pozsonyi uradalomban,
September’ 26kán Püspökiben, az érseki residentiában.
a) Felső -kopaszlási sziget.
b) Püspöki, Szunyogdi és Csöllei határban lévő ha

lászat.
Bérleni szándékozók tehát jó magok-viscletéről, va

lamint elégséges saját vagyonaikrul szóló hiteles bi
zonyítványokkal és szükséges bánatpénzzel ellátva, a’ 
fent irt napokon és helyeken reggeli 9 órára megjelen
ni ezennel hivatalosok. A ’ szerződési feltételek ugyan 
árverés’ alkalmával is különösen fognak hirdetettni, 
mindazáltal, a’ helybeli tisztségeknél mindenütt, Esz
tergomban pedig az érseki számvevői hivatalnál előre 
is megtudhatók. Esztergom, julius’ lén  1837. (2)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridrih.
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Tartalma:

a’ honi politikai ’s nenipolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ kiilföhli po
litikai tndósitásoknak környülállásos és olly gyors 
hiriiladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmfi- 
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá sfa lv i Orosz József .

Föltételek í
Megjeleli e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kt \ — Elő
fizethetni P o z s o n y b a  ti a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wiyand K. b'. könyvárulásában; P e s t e n  
iFiiskúti Länderer Lajos' könyVmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különbéit minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ tzím alattküldetemlők: „A’Hírnök1 
Szerkesztő hivatalának. Pozsonybania A ’ nem-* 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató *s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

telező szives jelenléte. E ’ fényes nemzeti ünnepben résztvevők' 
nagy száma nyilvános tanujele, milly mértékben nyerte vala 
meg a' főispány gróf helytartói kormányzásának épen az nap’ 
egyévi ideje alatt Tolna vármegye’ minden rendéinek és la
kosinak köz bizodalmát és tisztelő szeretetét.

F olyó  évi augustus hónap’ 6 ka örömnap volt a’ nyitraiakra 
nézve. Ugyanis e’ napon szentelte föl nagyméltóságií 's fő
tisztelendő V u r u m József, nyitrai püspök és cs. k. belső titkos 
tanácsos nr, méltóságos Szalai báró B a r k ó c z y  László urat, 
székes-fejérvári püspök ő nagyságát, ünnepélyes szertartással, 
egyházi szolgálatot tévén körülte a’ méltóságos ú j b á n y á i  
és c o r y c e i  püspök urak’ és nagyszámú minden rendű ’s 
rangú vendégek’ jelenlétében. Ezen ünnepélyes szertartás
nak fényesítésére’ mind a’ fölszentelő nagyméltóságú , mind 
a’ fölszentelt és szentelési segéd püspök urak’ ritka erényei 
sokat tettek. A’ fölszentelési ünnepélyt, fényes és gazdag la 
koma követte. Másnap reggel a’ fölszentelt püspök ur, fen- 
hagyván emlékezetét a’ nyitraiaknál, megyéjébe elutazott.

N. S z e b e n .  Az itten f. e. július’ 9én kezdődött ref. n a g y -  
c o n s i s t o r i u  i nba n  következő tanitószékek töltettek be: 1) 
A’ nagyenyedi ev. ref. főiskolában a’ Ko v á c s  József’ lemon
dásával ürességbe jö tt  phys. és math, tanitószékre az érdem- 
koszorúzott S z á s z  Károly tétetett át 73 szózat közül 7 lel. 
2 ) B a r i  ez János’ helyébe — ki egészségi referenssé nevez
tetett az érd. kir. kormányszék mellé — vegytant, természeti 
tudományokat ’s német literaturát tanító professornak B ő d  
Péter tétetett. 3) A’ marosvásárhelyi philosoph. tanitószék
re — melly P é t  e r  fi Kár. lemondásával jőve ürességbe — ud
varhelyi theolog. profess. E r c s e y  Ján. választatott meg. ***

N. S z e b e n .  Erdély’ statistikai ’s geographiai ismeretéhez 
kútfők’ hiánya miatt milly bajjal juthatni, csak az nem tudja, 
ki amaz ismeretek’ megszerzésére soha sem törekedett. Itt 
T h i e r r y ’ könyvkereskedésében csak most jelent meg B e- 
n i gn i ne k  egy eme’ szükségünket fedező illy czímü dolgozata: 
„ H a n d b u c h  d e r  S t a t i s t i k  u n d  G e o g r a p h i e  des  
G r o s s f ü r s t e n t h u m s  S i e b e n b ü r g e n .  Y o n  J. II. Be-  
n i g n i  E d  1. v. M i l d e n b e r g ,  k.k. F e l d k r i e g s s e c r e t a i r .
I. l i e f t :  S ta t i s t i k .  I. A b sc Ii n i 1 1: G r u n d m a c h t . H e r 
m a n n s t a d t .  8 r. 1. XVI és 1 0 0 . A’ munka’ előszavából kö
zöljük annak tervét: „Das ganze wird in drei Heften erschei
nen. Das erste Heft umfasst den Abschnitt von der Grund
macht; das zweite wird die Darstellung der Verfassung und 
Verwaltung Siebenbürgens enthalten und somit die Statistik 
beenden; das dritte bleibt der spezielen politischen Geogra
phie Siebenbürgens gewidmet.“ ***

B r a s s ó b a n f. e. július' elején indult meg egy új ikerfolyó
írás , tudnillik a’ „S i e b e n b ü r g e r  W o c h e n b l a t t “ és az 
, ,U n t  e r h a l t u n g s b l a t t “ ; hetenként egy pár iv jelenik meg 
belőlük negyedrétben, durva ’s szennyszínii papiroson. Félévi 
ára postán szétküldözve 1 ft. 54 kr. p. p. ***

A u s z t r i a .
Becs, augustus’ 16.

Herczeg L i e c h t e n s t e i n  Károly general, ki Victoria ki
rálynénak felséges Urunk’ üdvezléseit trónléptére viendi, teg
napelőtt Ischlbe a’ császári szállásra ment a’ szükséges úta- 
sításokat veendő. — O Felségük’ visszatérte Ischlből a’ hi
res Maria-Zell stíriai búcsuhelyen keresztül September’ kö
zepéig várandó, ’s igy könnyen le h e t , hogy Kisasszony’ ün
nepe Maria-Zellben a’ Császár’ és Császárné’ jelenléte által 
fog dicsőítetni. O cs. k. Fenségük, J á n o s  és F e r d i n a n d

Főherczegek, megérkeztek. Az elsöbbik holnapután a'katonai 
academia-nevéndékek’ szemléjénél jelen leend ’s azután utazá
sát n’ muszka táborija Oroszország’ déli tartományaiba kez- 
dendi. — Szebeni hirek szerint az erdélyi országgyűlés 
F e r d i n a n d  Föherczeg’ elutazása miatt két hónapra elha- 
lasztatott.

lagybritaimia ’8 Irland.
Angolországban a’ követek’ választása augustus’ 7ig követ

kező mennyiséggel haladt:
A’ városok’ és várak’ részéről 193 reform. 148 tory,
A* megyék1 részéről . . . )5 8 6 55
Skóczia’ részéről . . . . , 55 13 55
Irland’ r é s z é r ő l ............. .. 55 5 51

Összesen 284 reform. 2 52 tory.
Látni, hogy a’ reformisták 32-vel múlják felül a’ torykat,
Augustus’ 3-án Londonban a’ királynénál udvarlás tétetett. 

E s z t e r h á z y  herczeg kevés időre elbúcsúzott.
A’ parlamenttagok’ választása az utolsó napokban a’ mi

nisten pártra nézve károsabb fordulatot vön , mintsem azt 
eleinte sejdíteni le h e te t t , mivel maga a’ ministeri hírlap is 
legújabb tudósításában 12 szó többséget u. ni. 236ot említ 
244 conservativ ellen. Az utolsó-előtti tudósításában 229et 
tesz 213 ellen, úgy hogy a’ conservativok’ kisebb száma 
azóta 4 szavazattal kedvezőbb helyzetet nyert. I l i i mé  ur a’ 
in i d d 1 e se xi  szokott’ választásban m egbukott’s c s a k By n g  
ur, a’ vele kijelelt, eszközlötte ki maga részére e’ választást, 
mellynek következtében ő és W oo d conservativ most Middl
esex’ képviselőji. Ilume’ elmellőztetését több körülmények 
segítették, többek között azon elhatározása, hogy vagy min
den költség nélkül vagy épen nem akar választatni, különö
sen pedig A. A g n e w s  urnák az egyházi ünnepek’ meg
tartása iránt tett indítványa’ alkalmával szemtelen gúnyoló
dása. Ezekhez egy hírlap még a’ sajtóbeli befolyást szám
lálja, melly Ilume urnák kárt tett, és e’ tekintetben még kö- 
vetkezendőt jegyez meg: ,,A’ conservativok nagy ügyességgel 
tudták a’ T i m e s  és M o r n i n g - II er a 1 d hírlapokat magok 
részére hódítani ’s egy radical régi hírlap (a’ Conslitutionnel) 
alapítási terve rósz vezetése által dugába dűlt.“  Egyébiránt 
ezen hírlap úgy vélekedik, hogy Hunié mind e’ mellett is nem 
sokára még az alsóházba jövend, mivel, mint mondják, Lam
beth’ részéről az újonnan választott tag, T e n n y o n  d ’E y n -  
c o u r t  ur, pairnek neveztetvén ki,  Ilume felszólítatik, hogy 
Lambeth’ számára engedje magát választatni. O’ C o n n el 1 ről, 
ki legújabb tudósítások szerint a’ vele kijelelt H u t  t o n  úrral, 
H a m i l t o n  ’s W e s t  conservativ urakhoz képest a’ dublini vá
lasztásnál a’ kisebb számban volt, azt állítják, hogy végtére győ- 
zödelmeskedik csak azért, hogy választását megsemmisülve lás
sa, de azután a’ k i l k  e n n y i  választóktól küldetik a’ parlament
be. A’ grófságokban a’ ministerek láthatólag több tért veszte
nek, mint a’monnyit a’városokban nyertek; mindazáltal az a’ 
vélemény, hogy S k ó c z iá  ban ’s I r l a n d  ban némikép ezt hely
re pótolandják, úgy hogy végtére az alsóházban többségök le 
end, de ez mindig nem lesz képes a’ felsőházban az oppositió 
elleni fontos szabályok’ kivitelére. Azt is h irle lik , hogy ő 
közöttük ’s W e l l i n g t o n  herczeg és sir R. P e e l  közt va- 
lamelly vegyes ministerium’ alakítása vagy a’ mostani kabi
nét’ támogatása végett, bizonyos föltételek alatt némi egyez
kedés vétetett munkába. Yan e valami a’ dologban, majd ki-

Magyar- és Erdclyország.
Ő cs. k. apostoli Felsége a/, eszéki íopostaliiva- 

talnál megürült ellenőri tisztségre Cze l  tn e r Józse
fet, a’ varasdi főpostaliivatal’ tisztjét, méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni.
Ő cs. k. apostoli Felsége lseidből augustus’ (ián 

költ kegyelmes határozata által Brenn er berg Mi
hályt, a’ brassói szász kerületnek királybiráját 1000 
frt., — C a p é s i u s  Fridrik Györgyöt, a’ nagysinki 
szász széknek királybiráját pedig 000 frt előbbi 
fizetésük’ meghagyása mellett, nyugalmazni méltóz
tatott.

U cs. k. apostoli Felsége f. e. április’ 4én és július’ 13án 
költ legfensöbb határozata által R u d o l f  Vinczét, a’ veres 
csillagú keresztes katona-rendbeli Sz. Zsigmondnak budai 
prépostjává, egyszersmind B u d a  vára’ plébánosává ’s v a s 
k a i  Sz. Márton’ apátjává méltóztatott kegyelmesen nevezni.

E ’ folyó aug. hó’ 8 án Szexárdon méltóságos Galanthai gróf 
E s z t e r  h á z y  Károly úr, Fraknó várának örököse, cs. kir. 
aranykulcsos és T o l n a  vármegye’ főispánya, fényes szertar
tással iktattatott főispányi székébe; melly czélra e’ f. hó’ 7én 
ő méltósága a’ királyi biztossal, m. Saardi Som  s i c h  Pon- 
grácz kir. személynök ur ő nagyságával, Tolna mezővárosá
ban egy kiküldöttség által megtiszteltetvén, onnan pedig Sze- 
xárd mezővárosa felé vevén utjokat a’ sexárdi váinliidnál egy 
másik kiküldöttség által fogadtatott, fényes bejöveteli vonal’ 
kíséretében, melly is a’ megyebéli lovaskatonák, banderialis 
késziiletü számos nemesség, az épen összeállott egyenruhájú 
szexárdi polgárság, a’ tolnai küldöttség’ tagjainak kocsisora, 
a’ vánihidi küldöttség’ mindannyi gazdag nemzeti öltözetben 
lovagló tagjaiból állott, a’ gróf’ számos gyalog cselédének, 
és a’ távolról az ünnepi fény’ nevelésére megjelent nagyszá
mú pápai egyenruhájú polgárság’, végre a’ szexárdi földmű
velők’lovas seregének kíséretében, három rendbéli hangászkar’ 
zengése, a’ szexárdi hegységről és sikről viszhangzó taracz- 
kok’ morajai ’s az örömriadozó néptömeg’ „éljen“ kiáltásai 
közt több diadalívek alatt áthaladván , estveli 7 óra tájban a’ 
megye’ curialis házába megérkeztének, és ekkor egy harmadik 
kiküldöttség által tiszteltettek meg. Ezután pedig ő méltó
ságok a’ 6 szomszéd, nem különben nemes Pozsony és ISyit- 
ra vármegyékből küldött nagyszámú tagokból álló küldött
ségeket fogadván , a’ főispány gróf fényes késziiletü lóra ült, 
és a’ piaczon felállított ötét kisérő nemesi és polgári seregek 
közt szemlét ta r to tt ;  az estve pedig a’ megyeház előtti séta
térnek és a’ mezőváros’ egy részének fényes kivilágítása, fény- 
tiizjáték ’s egyéb mulattató látványok közt eltelvén, e’ folyó 
hó’ 8 án fényes isteni szolgálat után a’ megye’ nagy teremébe 
sereglett igen számos gyülekezet előtt az iktatási szertartás 
a’ szokott módon, de mégis a’ főispány ur’ személye iránti tisz
telő közszeretetnek sokszorozva kitörő tanujelei mellett teljes 
nemzeti dísszel ment végbe. Ezután egy a’ végre emelt rop
pant levélszinben a’ főispány gróf 900 személyt igen pompá
san , egyébiitt pedig közel 2 0 0 0  személyt bőségesen megven
dégelt; mindezeket még néplakoma és késő estve 1 2 0 0 at 
haladó személyekből állott tánczvigalom követte. A’ több je
les vendégek közt nevelte különösen az ünnep’ fényét ő excel- 
lentziájának A p p o n y i  Antal gróf arany gyapjas vitéznek, 
és a’ franczia udvarnál nagykövetnek, mint megyei birtokosnak 
a’ külföldön is gyakran bizonyított hazafiui érzéséhez képest 
e’ nemzeti ünnepben lelkesen résztvevő és mindenkit lekö

Pénzarlstocratia.
,,C o r r e s p o n d a n c e  e t  R e l a t i o n s  de  J . F i é v c e  avec  

B u o n a p a r t e ,  p r e m i e r  C o n s u l  e t  E m p e r e u r ,  p e n 
d a n t  o n z e  an né  es (1 8 02 — 1 8  1 3)“ czímü munkában, 
melly nem rég jelent meg ’s a’ valódi, gyakorlatos, politi
kai bölcseségnek olly gazdag bányája , minőt a’ népek’ lite- 
raturája keveset mutathat, egy 1804-ki májusban költ leve
let olvashatni, mellyben B u o n a p a r t e l i o z  intézett követke
ző elmélkedések foglaltatnak: ,,Egy szóval, angol' modor 
szerinti alkotmány is bir olly föltételekkel, mellyek közül 
Francziaországban egy sem találtatik; a z  e f f é l é k r ő l  á l 
m o d o z ó k  n a g y  z a v a r b a  j ő n é n e k ,  h a  m e g b í z  a i n á 
n a k ,  h o g y  a z o k a t  m u n k á b a  v e g y é k .  Kétségkívül ez 
utolsó reményük a’ republicanusoknak ’s még inkább a’ pénz
ügy’ embereinek, kiknek komor hangulata korszakunk’ leg- 
nevezetesb jelenetei közé tartozik. Különösnek tetszhetik, 
hogy itt a’ pénzügy’ embereit nevezem ; ámde e’ néposztály 
nem tartozik tulajdonképen a’ polgári rendhez ; ő az in
gó gazdagságok’ aristocratiája , miként a’ korona’ nagy hű- 
bérnökei (vassaux) hajdan a’ földbirtok’ aristocratiáját képe- 
zék. A’ tőkepénzesek, banquierok, iparűzők, pénz’ emberei, 
nyerészkedők általában olly hiúsággal bírnak, melly a’ ki
tüntető kiilönböztetések ellen emelkedik. Ott van a’ revolu- 
tio’ eredeti szellemének széke, ’s azt meg is tartandja, mert 
valamin alapúi. Mivel ők a’ fényűzésnek, tekintetnek, nagy

értékű védenezségnek minden hasznaival birnak, ’s mivel ezen 
elsőbbségek olly kormány a l a t t , melly a’ democratiához kö
zelít, semmi megszorítást nem tapasztalnak , minden politi
kai intézkedések fölöttébb utálatosak előttök , mellyek által 
mások elejékbe tétetnek ’s ezeknek olly czím adatik , melly 
még a’ „köz véleményben“ él. Soha sem felejtem e l , mit 
a’ becsületrend’ (legion d’honneur) felállításakor egyszer 
beszélgetés közben nekem valamellyik tőkepénzesünk szint
annyi együgyűséggel mint rósz kedvvel mondott: „És mi, mi 
akkor nem leszünk egyebek polgároknál.“  E ’ pillanatban őt 
az egész testület’ szónokának lehete tekinteni, mivel egész 
őszinteséggel fejező ki annak gondolatját. — Valóban , ki- 
vévén nehány nagy nevet, mellyeknek emlékezete, mint a’ 
franczia királyok’ neve ’s ugyanazon okból, fenmarad, olly 
ember, ki sok vagyonnal b ir ,  magának tekintetet tud adni 
’s gazdagon él, nem tűrheti el a’ társaság’ hierarchiáját, 
melly őt ollyanok közé helyezi, kiknek semmijek sincsen. 
Ha kevés ésszel b ir ,  párvonalat húz önmaga ’s amazok kö
zö tt ,  m it ,  ha több értelemmel bírna, nem fogna cseleked
ni. Ama’ napságtól fogva, midőn a’ philosophia megtanította 
a’ pénzügy’ embereit, hogy azon irigységet, mellyel a’ ne
messég iránt viselteiének, minden kitüntetés’ megvetésének 
alakja alá rejtsék, a’ nemesség sokat vesztett befolyásából. 
Mivel ez a’ statusban már régóta semmi volt, csak azáltal 
tartá fenn magát, hogy reá a’ meggazdagultak irigykedtek. 
— A’ directorium alatt iilék diadalmi iinnepöket. Akkor Pá-

risban csak a’ pénz’ emberei voltak isméretesek ; egyedül ők 
tártának h á z a t ,  hölgyeik adák a’ divathangot, csak hozzá- 
jok volt az idegeneknek ajánlólevelök, ’s ha valaki útra in
dult, csak tőlök vett ajánló- ’s hitelleveleket. — A’ 18. bru- 
maire óta birodalmuk megrendült, a’ holtigvaló consulság 
árnyékba helyzé. É rezék, hogy az új monarchiái kormány
alakok által annyira hátratétetvék, hogy jövendőben csak 
még gazdag emberek lesznek , ’s ámbár ez a’ jelen század
ban s o k ,  mégis talán épen ez oka , hogy azt akarják, 
hogy m i n d e n  legyen. Magam is ezt akarnám, ha nem tud
nám , milly tartós undok szellem származik ama’ hajlandó
ságból, utolsó ’s egyetlen eredménynek tekinteni a’ talléro
kat. — ------- Megengedem a’ század’ eszméinek ellenében,
hogy nemesség össze nem fér szegénységgel, de azt nem 
engedem meg , hogy egyedül a’ gazdagság volna kitüntetés ; 
ez csak eszköz.“

E ’ megjegyzésekben minden , ki azt, mi újabb időkben a’ 
status’ természettudományának teljes joggal neveztetett, meg
fogni képes, sokféle elmélkedésekre anyag rejtezik. Azon 
harminezhárom év a la t t ,  mellyek F i  é v é é ’ ama’ levele óta 
töltek e l ,  milly szörnyű mértékben haladó meg’ a’ pénz’ 
tulnyomósága a’ földbirtokot ! Mit akkor csak érett szellem, 
mint a’ nevezett i ró é , mintegy fensőbb politikai jóstehetség 
által sejdíthete , az most minden látni akarónak szeme előtt 
fekszik. Teljes lehetetlen még ma is hitelt adni amaz együgyű 
szóczikornyának, „hogy a’ revolutio az e g y e n l ő s é g e t  lét-



tetszik idővel. — Lord M e l b o u r n e  4én a’ királynénál ho- 
szas audientián volt.

Egy whig lap igy nyilatkozék : „A’ szív egészséges ; a
másfél millió’ lakossal biró főváros választó-kerületei 14 re- 
formálót választottak.44 •— „Ez való — válaszol az Atlas - 
mi örömre nyújt tárgyat, de ebből még nem következik, 
hogy e’ lettdolog a’ többi tartományra valamelly befolyást 
gyakorolna. Páris I  rancziaorszag szive; sőt még több , tü
deje vagy akármelly más életműve is, mellynek természetes 
vagy megakadályzott kifejtésétől az egész test’ egészsége 
vagy szenvedése függ. Párisban egy mozgás az egész ország’ 
sorsát eldönti. Páris gondolkozik, cselekszik, lehe l,  alszik 
és ví egész Francziaországért. Egy tartományi fölkelés sem
mi, ha az másik párisi által nem erősítetik meg. Egy fölke
lés Párisban uralkodó házat dönt le , alkotmányt változtat, 
a’ béke’ helyébe anarchiát szerez, vagy igazságot az igazság
talanság’ helyére, ’s 24 óra alatt az ország’ minden tisztvi
selőit kiűzi hivatalaikból. Mindezeknek oka a’ központosító 
rendszerben alapszik, melly Francziaországban illy teljese
désre vitetett, ’s mellyet nehányan Angliában is szeretnének 
behozatva látni ; olly rendszer , melly lakosaink’ véleményé
vel annyira ellenkezik, hogy nálunk nehezen gyökerezhetik 
meg valaha.44 — Ugyanezen lap igy beszél: „Mi az ame
rikai durva köznépet igen kevésre szoktuk becsülni, mintha 
mi a’ világ’ legerkölcsösebb népe volnánk, az amerikaiak pe
dig a’ föld’ leger kölcstelenebb néptörzsökét tennék ; azonban 
ott minden eddigi vitáknál, az elnökség m iatt ,  nem történ
tek annyi ’s olly durva ’s lázadós jelenetek, mint Angliában 
az utolsó választásnál. E’ választások nehezen megczáfolható 
okokat nyújtanak a’ népjogok’ kiterjesztése ellen. A’ nép, a’ 
pillanat’ diihösségétől elragadtatva, könnyen elfelejti, buta
ságának milly hasznát veszik jogainak ellenfelei, midőn az
által e’ jogok’ gyakorolhatlanságát akarják megmutatni. Ha 
ezeknél magasabb tekintetek nem volnának , ug.y illy gonosz 
jelenetek által azon javítások’ kivitele, melly mind a’ polgári 
igazságot, mind pedig az ország’ haladó értelmességét meg
kívánja , végtelen időre fogna hátra löketni. (A’ magyarnak 
figyelmére méltó szavak!) — Akárhogy üt ki a’ dublini válasz
tás, O’C o n n e l l  minden esetre a’ parlamentben iilend, mivel 
már K i l k e n n y b e n  nagy szótöbbséggel megválasztatott.

Midőn julius’ 13kán B r e n t f o r d  városban a’ kijeleltek 
hitvallásukat mindét részről letették, különösen I l i i mé  űr 
engedékenytelennek jelenté ki magát a’ 2 5dik évii próbaidő
ben védett radicalreformokban ; ki már akkor a’ nép’ ügyé
ért víva, midőn ellentársa Wo o d  még bugyogót (Pumpho
sen) viselt. Legfontosabb beszédképlege (Redefigur) a’ han- 
noverai nyiltlevél és a’ cumberlandi herczeg, ki a’ hustingok 
(választó karzatok) előtt ékesen metszve „in effigie44 v olt ki
állítva. „Én , 44 úgymond Hume József, „az orániai összees
küvést ’s a’ cumberlandi herczeget a’ világ’ szeme elébe álli- 
tám, ’s örülök (a’ képre mutatva), hogy őt itt láthatom. Ha 
ti tory ellentársainkat választjátok, úgy királynénk’ ’s a’ pol
gári és vallás-szabadság’ ellenségeit veszitek, szóval, cum- 
berlandiakat, belől ’s kivűlrőli rabszolgaságot, durva katonai 
uraságot, ez az , mit tőlök várhattok. Igen, az angol nép 
választ i t t ; ’s vagy magának ’s az egész világnak szabadsá
got, vagy hannoverai mártalékot az egész országra. Fecseg
jetek csak O ’C o n n e l l  Dánielről ’s farkáról! de hol van a’ 
tory, hol a’ cumberlandi farknak csak egy tagja is, melly 
O’Connell Dániel’ hazája’ ’s a’ kormány’ ügyében felségesen 
vívó ellen merné szemtelen homlokát kimutatni ‘?44 (förtelmes 
zaj; nehány „gentlemenek44 a’ választó karzatokon fütyöl
nek , nyávognak, ’s kezeikkel szájokra csattantgatnak ’stb.) 
Most a’ kezek’ fölemelése következők, a’ sherifek rövid ta
nácskozás után kijelenték, hogy a’ választás W o o d  Tamás 
esq. és P o w n a l l  Henrik esq. érte (dörco tetszése a’ toryk- 
nak). B y n g  és H u m e  urak p o l l t  kívántak, melly mint 
mondják augustus’ 3án vagy 4én tartatott is.

Most, hogy az angol trónon Victoria királyné követte 
IV. Vilmost, az angol egyház’ tisztelendő főpapjainak (praela- 
tusainak) egy 18 éves fejdelemnő parancsol mi ndaz egyházi 
mind a’ világi dolgokban. Hatalmában áll, ha jónak látja, 
a’ vallási symbolumhoz űj czikket adni, vagy némellyeket meg 
változtatni ’s belőlök elvenni; joga van az egyházi rendtar
tást’ javítani, a’ főpapok’ egyházi rendeletjeit helybenhagyni 
vagy eltörieni ’s újakat alapítani; hatalmában van azoknak 
megyéit megvizsgálni, őket a’ megvizsgálásra szorítani, szó
val, mindazon szent hatalommal bir, mellyel az anglicana egy

re hozta, vagy a’ társaság’ állapotját azon álmodott egyen
lőséghez csak közel is vitte.44 Ez általában nevetséges kép
telenség. — A’ hatalmasabb mindenkor uralkodott a’ gyen
gébben ; azok között, ki egy statusban együttéltek, min
denkor voltak k í i l ö n b ö z t e t é s e k .  Ez törvénye a’ természet
nek , melly véghetetlen sokféle tüneményeket hoz lé tre , ’s 
a’ holt , elvont egy formaságot gyűlöli. Tulajdonképen az 
volna igazán revolutioszeríí, ha ezen egyenlőséget akarnék 
életbe hívni, nem csupán azér t ,  mivel ez a’ jog ellen, ha
nem mivel a’ természet ellen is harezot tesz föl. — ’S ig y  
a’ r e v o l u t i o n  a k s em v o l t  e g y é b  k ö v e t k e z é s e ,  mi n t  
a h a t a l m a t  más  k e z e k b e  a dn i ;  e z ,  és  e g y e d ü l  ez 
v o l t  e r e d mé n y e .  A’ földbirtokon épült becsület’, a’ szü
letés , a történeti emlékezések’ aristocratiája’helyét a’ pénz’, 
vagyis az érez’ és papiros’ aristocratiája foglalta el, melly 
epen olly jogokat követel mint amaz,  a’ monarchia’ ellené
ben pedig daczot és dölyiöt lejt ki, melly a' hűhérnöki sta
tus legtelbomlottabb körülményeivel is bátran mérkőzhetik. 
De ezen aristocratia sem eskü , sem becsület és hűség által 
nincs a’ királyok’ sorsához kapcsolva, az alsóbb néposztály
okkal pedig többé nem szelídség ’s nagylelkűség, hanem 
egyedül a’ szeretetet ’s irgalmat nem ismerő önzés’ követel
ményei által tartatik összefüggésben. Ebben áll a’ különbség. 
A’ tiszta pénzaristocratiával , melly ösztönszerüleg minden 
egyéb társasági különbséget gyűlöl, kivévén a’ pénzét, az 
európai monarchia nem fér sokáig össze.

ház Krisztus’ helyettesétől megtagad, hogy azt mindkét nem
beli fejdelineinek kezébe adhassa. Hajdan szokásban volt, 
hogy az angol király évenként négyszer kíilde szét felszóli- 
tást, ’s híveit meginté, hogy minden vétket kerüljenek, úgy- 
szinte az ünnepek’ megszentségtelenítését s a káromkodást, 
és hogy a’ vallás’ ’s erény’ példányai legyenek. A’ király ezen 
felszólításokat minden egyházban ’s kápolnában felolvastatta. 
Tudjuk továbbá , hogy a’ király által helyeztetnek és tétet
nek le a’ püspökök, ’s ugyan ő rendelkezik a’ közönséges 
imádságokról. Most pedig ezek mind az ifjú királyné’ hatalma 
által történnek, ki minap adá ki a’ felszólítási parancsot a 
vétkek ’s erkölcstelenség ellen. (Ami de la Religion.)

A’ North-Wilts grófsági választáskor s i r  F r a n c i s  Bur -  
d et  t következő beszédet ta r ta : „Jelenleg Anglia kénytelen 
védeni magát az irlandi papok ’s ama tudatlan s vakbuzgó 
(bigott) pápisták ellen, kik O’ C o n n e l l ,  ama nagy izgató 
(agitator) által vezéreltetik magokat. Meg nem foghatom, 
mint küldhetnek a’ parlamentbe olly férfiakat , kik eltökélék 
a’ ministeriuinot gyámolitni; azon ministeriumot, melly O’ 
Connell Dánieltől fiiggeni nem pirul. Én egy hitvallást sem 
támadok meg; vágynak minden vallásban becsületes embe
rek; azonban az anglicana vallást mindenek fölött szeretem .44 
— E ’ pillanatban a’ választási állás ledőlvén, Hordott elesék, 
de barátjaitól fölemelfetvén , beszédét e’ szavakkal folytató: 
„Reményiem, hogy az alkotmányon (constitutio) illy sze
rencsétlenség soha sem fog esni.44

Francziaorszag*.
A’ Pantheonnak a’ júliusi ünnepekben föl kelle vala nyit

tatnia, ’s noha David szobrász teljesen készen volt, még sem 
történt meg a’ csúcsnak fölfedezése, mi a’ hírlapoknak elég 
anyagot szolgáltatott élénk kikelésekre. Az é’ tárgyú vita elég 
nyiltszivűséggel kezd folyni. A’ legitimisták világosan ki
mondják, mások pedig gondolják, hogy tulajdonképen sz. 
Genoveva’ templomát a’ catholica vallásnak vissza kellene 
adni. Miként a’ dolgot fordítják, van és marad is a’ kor
mányra nézve aggodalom, de egyszersmind olly baj, mellyen 
többé nem lehet segíteni. A’ művészeti ’s politikai critica 
későn jár. A’ „Temps44 óhajtotta volna, hogy a’ történe
tek’ felfogása e’ domborképekben (bas-relief) kevésbé vi
selné a’ kor’ színét, komolyabb, méltóságosb , tartózkodóbb 
volna; mert hiszen olly játékszini bútordarabok, mellyek’ 
élete csak nehány estvére van határozva, nem márványba 
szoktak vésetni, gunyversek nem gránitra Íratni. Véleménye 
szerint M a n u e l  és L a f a y e t t e  dicső példaképei a’ polgári 
bátorságnak, mindazáltal némelly polgárok úgy vélekednek, 
hogy e’ bátorság nem csupán a’ statushatalom elleni szegü
lésben mutatkozik, é s P e r i e r  Kázmérnak sem volna keve
sebb jo g áé ’ kitüntetéshez. A’ „Journal des Débats44 D a v i d ’ 
müvét p á r t v e gy ül e t n e k , de magát a’ Pantheont is p á r t 
e m l é k n e k  nézi, melly mindigaz volt, mindig az leend. 
A’ revolutio pompával tette abba V o l t a i r e ’ ’s R o u s s e a u ’ 
hamvait, a’ császárság senatorait temette bele, a’ restauratio 
ismét a’ vallásnak szánván, a’ téritőknek (missionarius) en
gedő. Habár most újra keresztet helyzenének is a’ főtem
plomra, habár szent Írásból vett domborképeket tennének 
is a’ szabadság’ képeinek helyére, mégis csak megfertőzte- 
tett (megszentségtelenített) templommal bírnának. Leplez
zék le Isten’ hírével a’ homloktért.—: A’ ,, Gazette de France44 
ezt mondja: „Nekünk most egy álarezos képünk van Páris’ 
közepén. Ez nem rósz gunyor (satyra) azon furcsa rend
szerre, melly bennünket kormányoz, ’s melly abban áll, hogy 
a’ revolutiót fentartják ugyan, de a’ mint csak lehet beta
karják !44

A’ ministeri lapok csaknem kizárólag az udvar’ utazásai
nak tudósításaival telvék, ’s a’ kevésbé uralkodói hírlapok 
is ezzel foglalatoskodnak, a’ tulajdonképi politikai tárgyakat 
pedig abbanhagyják. Néhány lapok magas polgári bátorságu
nknak nevezők a’ rouéni és elboeufi hatóságokat, mivel 
ezek a’ kereskedők’ panaszait a’ koronaörökös előtt elmon- 
dák ; a’ „National44 azonban ezért boszankodik. O czélsze- 
rübbnek tartaná, ha a’ részvevők sérelmüket illető statusha
tóságnak adják vala által, a’ helyett, hogy ezt a’ herczegnek 
terjesztők elé, kinek törvényesen nincs is hatalmában se
gélyt eszközölni. ’8  itt még a’ költségi pont is szóba jő. így, 
gyalázólag nyilatkozik- a’ „Courrier fran^ais,“  hogy Rouen 
városa, Orleans herczeg’ tiszteletére egy bálért 17,000 fran-

Javaslat, könnyű móddal, kenés költséyyel népesb városok
ban kórházak’ vayy más jótevő intézetek’ alapítására pénzt 

szerezni.
Telvék hírlapjaink a’ szenvedő emberiség’ hasznára adott 

táncz-és hangász-mulatsági értesítésekkel. Mindezek jelen
korunkat igen szépen bélyegző tettek ugyan ; a’ tapasztalásra 
tekintve meg kell mégis vallani, hogy gyakran a’ sok áldo
zatok mellett a’ kitűzött szent czélra igen kevés haszon há
ramlik. Vannak egyesületek , mellyeket az emberiség iránti 
szelíd rokonérzés olly czélból fűze össze, hogy havonként 
bizonyos mennyiségű pénzfizetéssel áldozván, az alapítan
dó intézetek’ költségeit pótolják: de ezen mód,  mivel a’ 
teher örökös, gondolom, kevés követőre talál. Tudok olly vá
rost i s , hol a’ marhahúsnak fontja, szeszes italoknak iezéje 
a’ meghatározott árnál egy krajczárral fölebb méretett, és 
azon fölöslegből bejött pénz az alapított intézetnek javára 
fordítatott; de e’ mód honunkban talán bé nem hozható. Mind
ezek ’s az emberiséghez vonzó szeretetem elmémbe hozák 
ama’ gondolatot: valljon nem lehetne e könnyebb móddal, 
kevesebb költséggel népesb városoknak kórházak’ vagy más 
jótévő intézetek’ alapítására pénzt szerezni. így jőve létre 
ezen j a v a s l a t ,  mellyet hazámíiaival ime itt közleni kívá
nok. Nagy öröm és boldogság volna részemről, ha ejavaslá- 
som által az emberiségnek javára én is segéd lehetnék.

Azon városi tanácsbeliek, hol valamelly hasznos intézetet

kot határozott, ’s hogy ót a’ kevésbé gazdag H a v r e  is kö
vette e’ pazarfényben, ’s hogy maga a’ kis D i ep p e is, 
mellynek jövedelme nem megy többre 1 0 0 , 0 0 0  franknál, e 
czélra 1 2 , 0 0 0  frankot határozott. A’ gyárnokok, kik Orleans 
herczegnek előadák, milly szükséges a’ kőszénvámok’ eltörlé
se , épen azok, kik mint tanácsbeliek tetemes városi adót 
pazariának az élelemszerekre.

A’ „Constitution44 nevű amerikai fregát e’ status’ ministe
rét viszi a’ franczia udvarhoz; most pedigC ossból Odessába, 
hol az orosz táborban jelen akar lenni.

Orleans herczeg és herczegné augustus’ 6 án érkezének 
meg Eu várba a’ királyi családhoz; legközelebbi napokban 
Párisba utazandnak vissza. Azt jegyzik meg, hogy Orleans 
herczeg sokat mulata atyjával, ’s ebből következtetik , hogy 
ő azon sérelmeket’s kivánatokat, mellyeket utazása közben 
ha l la , atyjának szivére akarja kötni. Az ifjabb hcrczegek 
tanulmányaikat folytatandók ’s az évi próbatételt leteendők, 
Párisban maradtak. Joinville herczeg 4én a’ „Hercules44 hajón 
Toulonból elvitorlázott.

A’ „Journal des Débats44 jelenleg hasonlókép a’ kamara’ 
eloszlatásával foglalatoskodik. Mióta, úgymond, don Carlos’ 
Madridba menési terve hajótörést szenvede, a’ kiilviszonyok 
ama’ rendszabások iránt legkisebb aggodalomra sem adnak 
okot; az ország’ belsejében is a’ legkivánatosb béke uralko
dik , és sokkal tanácsosb a’ kedvező helyzetet használni, mint 
magát a’ kétes jövendőre bizni. Sem a’ monarchia, sem a’ 
charta, sem pedig a’ kamarák’ többsége ez eloszlásnál nem 
veszélyeztetik, ’s csak a’ ministerium nehezíti munkálatit; 
ha azonban valamelly kamara a’ belnyugtalanság’ utolsó nyo
mait eltörlené, kötelességét méltólag fogná teljesíteni. Egyéb
iránt annyit beszéltek az eloszlatásról, ’s a’ kamara annyira 
hiszi, hogy ezt többé, ha akarnák is, abban nem hagyhatnák.

Bona , julius’ 26.
Épen most kötött ki gróf D a m r é mo n t kormányzó tábor

nagyi karának több tisztjeivel. A’ seregek, mellyek őt a’ 
kikötőben fogadták, csekély számnak valának, mivel csaknem 
minden testületek a’ táborban vannak. Mihelyt egy ezred 
kihajózott, egy pár óráig aluszik, ’s azután a’ dobok indulót 
parancsolnak D r e a n  és G h e l m a  felé. A’ kormányzó T r e 
z e i  generálnál szállá meg. J u s s i t  f f  parancsnok’ szép mór 
palotája gyönyörűen rendeltetik e l , alkalmasint a’ franczia 
királyi herczegek’ elfogadására. Rónában a’ fő hadi tiszteken 
’s polgári tisztviselőkön kiviil, már most is pezseg az idege
nek’ csoportja, melly a’ nem sokára indulandó táborral Con- 
stantinébe menend, az utolsó szerencsétlen kimenetel által el 
nem ijesztetvén. Ebben ismét az angolok tüntetik ki magokat. 
Ez alkalmatlan vendégek’jelenlétét a’ mostani drágaság érez
hetővé teszi. Most már csaknem lehetetlenség szobát kibér
le n i, bárha tetemes sommát Ígérne is az ember. Egy jó ló’ 
ára 2 0 0 0  frankra emelkedők, az öszvéreké is arányilag. T e 
vét Constantine’ vidékén nem találhatni. Az arabok állítják, 
hogy ezen hasznos teherhordó állatok e’ vidékben nem te
nyésznek ’s elvesznek, mi különös jelenet volna! — Gh ó l 
mából  tudósítanunk, hogy a’ constentinei seregek az ottani 
vidéket elhagyók. Veszteségük az utolsó viadalban tetemes 
vala. A’ gőzhajó ismét készül, hogy Algírba visszamenvén, 
fris sereget hozhasson.

Spanyolország*.
A’ carlosi hadszállitvány folyvást dugába dönti vezéreink’ 

’s kormányunk’ számításait. Este 9 órakor D a r o c á b ó l  egy 
hírnök azon tudósítást h o zá , hogy a’ earlosiak ma reggeli 
1 0  órakor M a y o r t, C o n t e s t ,  N i e d r á t , H i t á t és S a n- 
t a - C r u z o t  megszállva tarto tták; a’ hivatalos értesítés-a’ 
követelőről említést sem te s z , de neki sziikségesképen ott 
kell lennie , mivel ezek navarrai összes testületek, ’s nem 
egyes csapatok, mellyek a’ várost megszállva tartották. T e n  a, 
C a b a n  e r ő ,  és C a b r e r a ’ vívó erejének egy része, Blan
cas’ irányában (Darocától délre) Barachina és Pena del Ci- 
don keresztül folytatják utjokat. Úgy hiszik, hogy e’ moz
gás’ czélja, B u e r e n s t  C a r n e z  o - R e a l  és V i l l a 
f r a n c a  ellen csalni ki, hogy a’ Madrid felé vezető cataloni 
utón szabad nyílást törjenek. Hihető, hogy e’ hadszállitvány 
U s e d  és T a r t a n e d a  hegyein keresztül S i g u e n z a  felé 
nyomuland. Ó ra  a’ , B o r s o ’ seregei, ’s E s p a r t e r o énak 
is nagy része A l i a g a ,  la C u b a  és M o s q u e r u e l a  kö
zött maradt hátra , meggyőződvén a’ felől, hogy a’ követelő,

alapítani akarnak, vegyenek föl egy tágas b o l to t , fogadjanak 
abba egy jólelkii és vagyonos számadót (kinek jutalom’ vagy 
fizetés’ fejében adassék a’ jövedelemnek egyik része) , le
gyen szabad abban kinekkinek eladandóját vagy elzálogí- 
tandóját, ha a’ hely engedi, természetben, egyébiránt pedig 
írásban beadni, és mindazokat, mellyeket a’ közönséggel 
tudatni akar, beíratni.

A’ bolt’ ajtajára e’ fölirás tétessék:
„Itt  az eladandók szabott áron árulás— , a’ zálogok pedig 

pénzkeresés végett egy század részért bevétetnek: az árú
ba bocsátandók, t isz tség-és szolgálat - keresések följelel- 
tetnek .44

F ö 1 v i 1 á g o s í t á s a e z e n  j a v a s l a t n a k .
Van nekem p. o. egy drága gyűrűin, mellyet pénzre szük

ségem lévén örömest eladnék , de árulnom illetlennek ta r
tom , azért egy levélkére fölirom, hogy ezen gyűrű 1 0 0  fo
rintért eladandó, ’s beküldőm a’ bo ltba ; a’ számadó egy 
az eladandóknak följegyzésére rendelt könyvbe Írja az ela- 
dandónak számát, dátumát és á rá t ,  egy sorban kétszer: a’ 
mint itt látható. Nr. 1. Octob. 1 -jén 1837 egy száz pen
gő forint — Nr. 1 . Octob. 1 -jén 1837 egy száz p. forint. 
Letévén a’ számadónak a’ beírásért *1 k r t . , az nekem az 
egyik részt lemetszvén , nyugtatvány helyett elküldi , 
gyűrűmet pedig az ár-fölirással olly bátorságos és látható 
helyre te sz i , hogy azt kiki lá thassa , de senki el ne oroz
hassa. lla gyűrűmet szokott helyén lenni nem tapasztalom,



mint csapaljainak nehány mozgásai gyaníttaták, vagy az 
Ebrón át Cataloniába menend vissza, vagy ismét Valencia ki
rályságba nyomuland ; ’s igy a’ követelőt utolérhetik e a’chri
stinók? Buerensnek minden esetre a’ hadszállitvány elébe 
kell indulnia, azt holnap vagy legfeljebb holnapután elérnie 
’s föltartóztatnia; ’s ő ezt teheti, elég seregei lévén a’ győ- 
zödelem’ kivívására ; de alig hihetem , hogy Buerens ezen 
eldöntő’ csapást teendi, annál kevésbé, mivel megtudtam, 
hogy ő Ailoca’ partján fölfelé Darocára indult. — A’ car- 
losiak’ hadcseles munkálati igen fenyegetők. I orkig jól lak
tunk már háborúval ; ’s most kezdjük csak átlátni, hogy ve
zéreink ezt bevégzeni nem akarják ’s hogy vagy oda kell len
nünk vagy a’ legteljesb anarchiába buknunk. Ez azon alter
nativa, mellyre bennünket a’ madridi kormány’ tapasztalatlan
sága vezete.“ (Messager.)

Bordeaux, augustus’ 7-én , cstve 6 órakor.
A’ saragossai kormányzó f. h. 3-án költ levelében jelenti, 

hogy dó n  C a r l o s  augustus’ 1 napján Villarluengóban, la 
Canadában és Tronchonban volt ’s hogy E s p a r t e r o  július’ 
31-én Yglesuelába megérkezett. A’ carlospárti sereg, melly 
az Ebrón átkelvén Castiliába nyomult, július’ 29-én Cavar- 
rubia ésAzanda között á llott,  a’ nélkül, hogy további czél- 
ját valaki tudhatta volna. Mi az őket űzőbe vett christinói ve
zéreket illeti, július’ 27-kétöl óta,  A l c a l á n a k  L e z m á b a  
lett megérkezése’ napjától fogva, semmit, sem az ő sem E s- 
c a l c r a ’ mozdulatiról nem tudhatni. —-

Bayonne, augustus’ 7-ón estve 8 órakor.
Saragossából augustus’ 4-én költ tudósitások’ következté

ben , dón Carlos ’s az infans még Yglesuela del Cidben 
állottak, akközben a’ fősereg folyvást Cantaviejában volt, 
az országutakat elfoglalta ’s élénk ellentállásra készült. Tr i -  
s t a n y  Chertánál közelített az Ebróhoz; mindazáltal nem 
hiszik, hogy don Carlos’ Cataloniába irányzott visszajövet- 
elének kedvezni szándékoznék. P u e r g u e  visszatért JN'a- 
varrába ; Z a r i a t e g u i t  1 0 , 0 0 0  katonával július’ 30-án 
Lermában hagyta. Azt hiszik, hogy Cataloniába lett vissza
tértének czélja az ,  hogy új hadszállításra tegyen előkészü
letet. —

A’ határszéli hirlapok valamelly csatáról beszélnek, melly 
július’ 27én a’ carlospártiak ’s christinók között O r a a  vezér 
alatt történt volna, inellyet mindazáltal, mivel az utolsó tele- 
graíi tudósitások erről legkisebb jelentést sem tesznek, mél
tán kétségbe hozhatni. — A’ „Correspondance d’ Espagne“ 
Saragossából július’ Síén költ levelében e’ felől ezt mondja: 
Épen most kaptunk tudósítást azon nagy ütközetről, melly 
Cantavieja’ vidékén a’ carlospártiak és a’ királyné’ seregei kö
zött történt; még a’ részletes adatok’ híjával vagyunk; —- 
hanem ha az elterjedt híreknek hitelt adhatni, ezen csata 
a’ christinók’ kárára ütött ki; a’ királyi testőrség igen sokat 
vesztett. Cantaviejában ez okból „Te-Deum“ énekeltetett ’s 
a’ város kivilágítaték. — A’ christinói sereg visszavonult Vil- 
larluengóba és Cainarillába. — Már két éjszakán keresztül 
állunk fegyverben, mivel C a b r e r a ’ seregének egy osztálya 
M un i c s s  á t  elfoglalta. — A’ carlospártiak’ fő hadserege jú 
lius’ 2 Sán Iglesuelában , Cantaviejában, Fortanetében és Mi- 
rambelben volt.

Madrid, július’ 30-
A’ cortesek tegnap következő törvényczikkelyre szavaztak: 

,,A’ kormány az üres egyházakat a’ canonok ’s törvények ál
tal kiszabott időhatár alatt megkivántató pásztorokkal fogja 
ellátni. Iía a’ körülmények megakadályoztatnák ezen érdek
lett határozatnak kivitelében, teljes remény őket hely hezik a’ 
cortesek az ő buzgalmába, miszerint mindent elkövetend, 
hogy ezen végzést lehető legrövidebb idő alatt végrehajthassa 
és a’ corteseket arról értesítendi.“  Ez azt teszi , hogy a’ 
kormány, azon esetre, ha a’ pápa az általa kinevezett püspö
kök’ megerősítő levelét visszatartóztatná, ollyan eszközt ta- 
lá lan d , mellynél fogva a’ püspököket az anyaszentegyház’ 
szabályai által megrendelt pápai megerősítés nélkül is beik- 
tatandja. Hol fog pedig illy eszközt találni? — ’s mellyik 
püspök menend elő példával, hogy az anyaszentegyház’ fe
jétől elpártoljon ? Jelenleg Spanyolországban 2 2  püspökség 
vagy üres, vagy olly püspökök által kormányoztatik, kik a’ 
pápa’ megerősítése’ híjával vágynak. — Azon javaslat, 
hogy a’ püspököknek teljes jog adassék megyéjökben .a’ há
zassági akadályok’ feloldozására, még most is vítattatik. 
Mindezen újításokat négy egyházi követ különösen támogat
ja, u. m. Y e l a s k  o Martinez, j a  en i  kinevezett püspök, V e 

il eg  a, g r a n a d a i  — Gi l  O r d u s la, tortosai kanonokok és 
G a r z i a  B l a n c o ,  a’ s e v il 1 a i királyi kápolna’ segédpapja.

Madridból költ levél azt állítja, hogy E s p a r t e r o  a’ had- 
ministerséget el nem fogadta; inások szerint pedig ez a’ 
fővezérséggel összekötteték, hogy az egész katonai hatalom 
egy kézben központosítassék.

Madrid, július’ 31.
Tegnap nagy sereg-szemle ta r ta ték , mellyet azon hir lel

kesített, hogy don C a r l o s  megverettetett ’s csak 13ad ma
gával menekvék meg. — E s p a r t e r o  vezérnek liadministerré 
lett kineveztetése’ következtében a’ királyi parancsolat őtet a’ 
hadseregnél meghagyja mindaddig, inig b i z o n y o s  e s e t  
Madridba nem kívánja. Ez a’ közelebbről kijelelt eset pedig, 
a’ k ö v e t e l ő ’ e 1 f o g a 11 a t á s a. (A’ „Gazette“  erre megjegy
zi, hogy lehetetlen illynemii föltételről komolyan eszmélked- 
ni.) Mivel azonban T a c o n  u r,  ki a’ hadministerséget ideig- 
len viszi, ügyes tisztviselő, úgy látszik, hogy a’ kinevezés 
által csak megtiszteltetést akartak mutatni. — A’ carlospárti 
csapatok folyvást pusztítóak; nem rég az estremadurai postá
nak 2 0  emberből álló kísérete agyon löveték.

Egy párisi hírlap’ következésében a’ kormányzó királyné’ 
névnapján egy ritka jelenés történt a’ palotában. Miután a’ 
cortes’ köszöntés! küldöttsége eltávozott, a’ tanács’ elöljá
rója lépe be , A l m o d o v a r  hadi minister’ elbocsátatását 
kívánván. A’ királyné igen felingeriilvén, C a l a t r a v a  urnák 
szemére hányta, hogy ő mindazokat, kik leányát legin
kább pártolók, tőle elidegenítői igyekezett, hozzá tévén, 
hogy ő sokkal jobban cselekszik vala, ha azon személyek
nek , kiket kevéssel ezelőtt fogságba té te te t t , tulajdon gyón
tató atyjával együtt, szabadon bocsáttatását tanácsolta volna. 
C a l a t r a v a  ur erre igy válaszola : ez nem lehe t,  sőt in
kább több grandoknak fogságba-vetését ajánlandja neki ma. 
A’ közvélemény kívánja Almodovar’ eltávolítását , ’s ennek 
a’ királyné is kénytelen alávetni magát. — Krisztina a’ tanács
kozásnak e’ szavakkal vete véget: „Jól van, megfontolom; 
most elmehet.“  — A’ fenemlített grandok’ száma 1 0 , ’s kö- 
zöttök az alniinadai herczeg (las Amarillas) , H e r e d i a  mar
quis , Clavigo és Cuba grófok , a’ barcelonai püspök ’stb.

N é m e t o r s z á g * .
A’ hannoverai hírlap felhatalmazottnak nyilatkozik, a’jul. 

5. kir. hirdetményre nézve következő észrevételeket közöl
hetni :

Azon önmagokkal ellenkező, csaknem általánfogva a’ te tt
leges körülmények’ egészleni nemtudását eláruló vélemények, 
mellyek a’ külföld’ nyilvános hírlapjaiban a’ f. e. jul. 5 kén 
költ. kir. trónfoglalási hirdetmény felől terjesztetének, okot 
és alkalmat adnak következő igazitó felvilágosításokra , mel
lyek’ egy része a’ honban alig látszhatnék szükségesnek.

Az 1833-iki országos alaptörvénynek egyoldalú eltörölte- 
tése miatt tett szenvedélyes szemrehányásokat bízvást elmel- 
lőzhetjiik , mivel a’ kir. hirdetmény elég világosan fejezte ki 
az ellenkezőt. Ugyde az alaptörvény föl sem fiiggesztetett 
az igazgatásra ’s ennek következéseire nézve. Minden előbbi 
rendén megy, valamint a’ hirdetmény is világosan parancsol
ja. Illy viszonyok között a’ legnyilvánságosb igazságtalanság 
nélkül nem kereshetni tettleges fölfiiggesztést abban, hogy 
a’ király az alaptörvényben rendelt trónfoglalási hirdetményt, 
melly az alkotmány’ fentartásáról szól , ki nem bocsátotta. 
Mert minthogy ő felsége az alaptörvény’ alaki ’s anyagi ér
tékességét el nem ismeri, ’s épen e’ kérdést, valamint ama’ 
törvény’ hasznosságáét is ,  vizsgálat alá akarta venni: azon 
trónfoglalási hirdetmény’ kibocsátását kívánni , annyit tenne, 
mint a’ kérdést előre dönteni e l ; ez pedig olly cselekedet 
volna , inellyet peres ügyben egyik féltől sem fog soha sen
ki kívánni. Teljes alaptalanság volna azt állítani , hogy az 
eddigi cselekvésmód által az alaptörvény erőszakosan támad- 
tatott m eg : semmi sem történt egyéb, mint a’ mi minden
kinek hatalmában á ll ,  t. i. igényeit előadni, ’s csak akkor, 
ha azokat törvénytelen módon követelné, fogna e’kérdés tá
madni: mennyire sértetett meg a’ törvény? Itt még sem he
lyén sem idején nincs az alaptörvény’ alaki ’s anyagi hiány
ait fejtegetni; vágynak pedig, és mindjárt a’ törvény’ kihir
detésekor a’ dologértök némelly alaki hiányokat meg is rót
tak , különösen, hogy a’ bécsi congressus’ határozatának 
56ik czikkelyével ellenkezőt cselekedtek, mellyet m o s ta ’ 
tettleges körülmények’ nemtudásából gyakran idéztek az

alaptörvény’ értékességére nézve a’ nyilvános hírlapokban, 
melly tekintetben csak azt jegyezzük m eg, hogy az 1819-ben 
alapított országgyűlés , mellyel az országos alaptörvény 1832 
és 1833-ban tanácskozásba vétetett, több pontokra nézve, 
mellyek a’ királytól jóváhagyott törvénybe fölvétettek , nem 
adta megegyezését , ’s igy az akkor elismert erőben levő al
kotmány nem az 56-dik czikkely-szabta utón változtattatott 
meg. Azonban becsüljük , hogy olly föltételekét nem terjesz
tenek , mellyek — alaposan állíthatjuk — egészen hibásak. 
Nincs ok azt vélni, hogy a’ király általánfogva meg akarja 
fosztani az országot a’ rendektől, vagy az alaptörvény óta 
hozott törvények mind elfognának töröltetni csak azért, mert 
e’ törvényhozó hatalomtól eredtek. A’ megváltástörvény s a' 
megváltásrend az alaptörvény előtt jelentek meg; és igy 
legkisebb viszonyban sem állanak a’ kir. hirdetményhez. 
Semmi korban sem rendelkezhetett a’ fejdelem önkény- 
leg és korlátlanul minden országos jószágok’ jövedelmei
ről; e’ régi német ’s idevaló országviszonyoktól az ország 
nem fosztalhatik meg, ’s bátran állíthatni, hogy ez soha 
sem volt szándéka a’ királynak. Azt azonban , valljon enyhí- 
tetett e az ország az újabb pénzügyi intézkedések által az or
szágos jószágokra nézve, kevesítetett e azok’ következésében 
a’ statusköltség? az egész királyság tudja. Nem kevésbé 
más tekintetekben is könnyen megtörténhetnék , hogy sokan 
mérséklettebb országgyűlési részvétet kívánnak, és hogy az 
ülések kevesebb ideig tartsanak. Bizton reméljük, hogy az 
országnak el nem fogúit lakosai békével ’s királyuk iránti 
bizodalommal fogják elvárni ő felségének a’ rendekhez inté
zendő nyilatkozványait, ’s a’ királyi szolgák, megemlékez
vén kötelességökről, hibás nézetek’ és aggodalmak’ meg- 
semmítésén buzgóan iparkodandnak. — Egy nyilvános hír
lapnak azon jelentése , mintha valamelly nagy udvar’ levele 
adott volna okot a r r a , hogy biztosság által vizsgáltassák 
meg az alaptörvény; általánfogva hamis. Mi biztos kútfőbü] 
állíthatjuk , hogy már a’ hirdetmény’ kibocsátatása előtt volt 
szándékban efTéle vizsgálat. (Ugyanezen tekintet tartóztat 
a’ hannoverai kérdés’ további kifejtésétől, melly csak azon 
esetre tartatik f e l , ha a’ tárgy nem reménylett esetek’ követ
kezésében statusjogi taglalatra szorulna.)

Hannovera’ alkotmánya is talált immár egy parlamenti 
védnökre, l t z  s t e i n  minap a’ badent követkamarában azon 
indítványt tévé: jelentetnék ki a’ jegyzőkönyvben azon vára
kozás, hogy a’ kormány a’ szövetséggyiilés’ nagyherczegi 
követjének alkalmas utasítást adjon, miszerint azt iparkodjék 
kieszközölni, hogy a’ szövetségi oklevél’ 13dik ’s a’ bécsi 
határozat’ 56dik czikelyéhez képest, Hannovera királyságnak 
elismert erőben álló országgyűlési alkotmányát a’ szövetség- 
gyűlés a’ hatalmában levő szövetség alkotmányszerú eszközök 
által épségben tartsa. Erre a’ kiilügyek’ ministere igazság- 
szerúleg azt válaszoló, hogy e’ tárgyról, mint a’ nagyher- 
czegséget nem érdeklőről, a’ kamara nem tanácskozhatik’s 
nem végezhet; hanem ezt a’ kormányra hagyja, a’ mennyiben 
ez hivatalos lehetne arra , hogy ezen ügynek szövetscg-alkot- 
máuyszerú utón leendő szabályozásában részt vegyen, mire 
semmi felszólítás és utasítás nem kívántatik; hogy semmi 
esetre sincs rendén, olly tárgyról mondani Ítéletet, mellynek 
tettleges viszonyai tudva teljességgel nincsenek, ’s olly föl
tételekből indulni k i , mellyek talán egészen alaptalanok, cs 
hogy, ha a’ kormány is híjával van e’ közelebbi ösmére^nek, 
a’ kamarára nézve még inkább állani kell ez esetnek. — Véle
ményünk szerint az említett indítványra még a’ következő két 
észrevételt tehetni. A’ szövetségi oklevél’ idézett czikkelyé- 
ben o r s z á g g y ű l é s i  alkotmányról, de egyáltalában nem 
k é p v i s e l ő i  r e n d s z e r ’ értelmében vett constitution^ (e’ 
két fogalmat örömest fölcserélik a’ szabadelinúek), az 5diki 
kormányrendeletben pedig épen nem Ilannovera’ országgyű
lési alkotmányának megseinmítéséről, hanem arról van a’ szó, 
hogy minélelőbb meg fog fontoltatni, valljon hasznosabb e 
a’ constitutiót módosítani, vagy visszatérni a’ régi öröklött 
országos alkotmányra? Továbbá Itzsteín’ véleménye által még 
nincs igenlőleg eldöntve azon országjogi kérdés: valljon „el
ismert“  erőben áll e valamelly alkotmány, ha az uralkodó 
háznak atyáról való rokonai (agnati)’s közöttük a’ kormányn- 
tód (országlásban következő) ezen alkotmányt el nem  ismer
ték? Erről igen sokat lehet mondani, sőt úgy látszik, a’ 
német szabadelinúek is lehetségesnek vagy valószínűnek tart
ják a’ tagadó feleletet, mivel sok helyen, hol valamelly alkot
mány szelíd hatalom által hozatott életbe, bölcsen gondos-

nyűg tatványomat beküldőm , a’ számadó lehúzván a’ bolt’ja 
vára század részt,  a’ többi 99 ftot kiadja; ha pedig gyűrűn 
egy hónapnál tovább volt a’ számadónak gondviselése alatt 
két hónapért kettőt,  háromért hármat stb. fog lehúzni. Sza 
badságomban állván , eladandómat a’ boltból mindenkor visz 
szavenni, ha a’ járandóságot leteszem és nyugtatványoma 
beadom. /

Ha pedig gyűrűmet zálogba akarom adni ,  akkor egy pa 
pirra felirom, hogy ezen gyűrűre, melly megér 150 ftot 
kívántatik kölcsön 75 f t . ; hozzá Írom,  mikor fog kiváltatni 
ha rövid időre kívánom a’ pénzt fölvenni, az is hozzá iratik 
hogy kamat’ lejében mit kívánok fizetni, egyébiránt a’ tör 
vényes kamat úgy is értetődvén. A’ számadónak a’ beirásér 
fizetek 1 krt. az pedig az e’ végre rendelt könyvbe Írja a: 
elzálogítandónak számát, dátumát, becsárát, zálogos sum 
mát ,  a’ visszafizetés’ napját és az ajánlott kamatot, kétszer 
mint itt lá tható:
N r .8 . Oct. 2 . 1837. 150 forin
tos zálogra kerestetik 7 5 ft.

Nr. 8 . Oct. 2 . 1837. 150 fto 
zálogra kerestetik 75 ft.,  Sz 
Márton napig kamat’ fejébe) 

fizettetik 3 ft.
nyugtatvány helyett átadatik

Sz. Márton napig kamat’ fejé
ben fizettetik 3 ft. 

az egyik rész lemetszetvén ,
Midőn zálogomra a’ kívánt pénzt megkapom, a’ két száza 
részt azaz 7 l/2 garast a’ bolt’ javára a’ számadónak lefizeten 
Iía zálogomra pénzt nem kaphatok , és azt a’ boltból vissz; 
viszem , a’ két század részt még is meg kell fizetnem.

Hogyha pedig házamra, boltomra, vagy akárminémii érté
kemre a’ nélkü l, hogy nevemet mindennel tudassam, pénzt 
kölcsönözni akarok , egy levélkére följegyzein nevemet, la 
kásomat, ’s azt papírba takarván, bepecsételem, kivűl pe
dig rá Írom , hogy belül irt p. o. 1 0  ezer for. érő házára, 
melly hogy adóssággal megterhelve nincsen, hitelesen meg- 
bizonyítatik , 2 0 0 0  forintot kíván egy vagy több esztendőre 
kölcsön fölvenni. A’ ki ezen fölszólításra pénzt kíván köl
csönözni, ha a’ summa ezer ftnál nem tesz többet, 30 krt . ,  
azon felül pedig 1 forintot letévén a’ számadónak , a’ bepe
csételt levelet átveheti, mellyből nevemet meglátván, ha 
végezhet velem, a’ lefizetett 30 krt. vagy 1 ftot. visszafize
tem neki ; ha elegendő bátorságot mutatni nem tudok , hogy 
meg ne gyaláztassam, akkor is megfizetem a’ 30 krt. vagy 
1 ftot.; de ha igazságtalanságot vagy törvénytelenséget kí
ván tőlem, és azért nem végezhet velem, akkor azt nem 
tartozom neki megfizetni , hanem újra beadhatom a’ boltba 
minden fizetés nélkül; de midőn elsőben beadom, akkor a’ 
számadónak meg kell a’ 30 krt. vagy forintot fizetnem.

Ha eladandómat, elzálogítandómat, vagy kibérlendő
met írásban akarom beadni, legyenek azok ingók vagy in
gatlanok, úgymint különféle házi bútorok, borok, gabona, 
gyapjú, lovak, göbölyök, birkák, házak, gyárok, vagy akármi 
jószágok, azok a’ boltban fölfüggesztett táblákra, hogy kiki 
megolvashassa és megérthesse, magyar és német nyelven 
följegyeztetnek; a’ ki akarja , eladandójának árát is kitehe

ti , szeszes italainak kóstolóját is beküldheti, és azért a’ 
bolt’javára 500 forintig 15 krt., 2000 forintig 1 forintot, azon 
felül pedig 2  ftot. fizet. Ha 15 nap múlva a’ kitételért újra 
nem fizet, nem fog többé a’ táblán följegyezve maradni; 
ugyanazért szükséges lészen 15 táblát tartani a’ boltban, mel
lyek a’ falban lévő 15 szegen mindennap úgy helyheztesse- 
nek, hogy a’ melly tábla ma az első szegen/iiggött , holnap 
már a’ másodikra tétetik , az első szegre pedig azon tábla 
fiiggesztetik , mellyre a’ mai napon jelentett kihirdetni va
lók je le lte ttek ; és a’ tábláknak ezen naponkénti haladása 
mindaddig ta r t ,  mig az elsőben kitett tábla a’ 1 5dik szegre 
nem jut. Ekkor az levétetik ’s más kihirdetni valók Íratván reá, 
ismét az első helyre fiiggesztetik, hogy igy járja pályáját 
egész 15 napig, és azután ismét az első helyre visszakerüljön.

Egy harmadik könyvbe pedig mindazok irattatnak, kik 
»irodalmi tisztséget, tanítói hivatalt, vagy szolgálatot ke
resnek; az előbbiek 2 0  krt.,  az utóbbiak pedig 1 0  krt. fizet
vén a’ bolt’ javára. Kik pedig t i s z te t , tanítót, vagy szolgát 
keresnek, ha kedvök szerint valókat tud a’ számadó szerez
n i , 5 vagy 10 krt. fizetnek a’ számadó’ javára.

A’ tanácsbeliek ügyeljenek minden tehe tséggel, hogy min
den jó rendben menjen , és a’ boltnak hitele legyen : akkor 
az intézet’ számára sok pénz jöhet b e , a’ közönségen pedig 
sokféle módon lehet segíteni.

(A ’ jégeső- és liizkármentést javaslóiul).



kodtak arról, hogy ezen alkotmányban a" gyanítható (prae- 
sumtivus) kormányutód is megegyezzen. (Berl.pol. Wochenbl).

A’ legnagyobb csend ’s nyugalom, melly valamint itt, úgy 
az egész országban uralkodik, az ország azon erős bizodal
mát ’s tartós megelégiilését igazolja, hogy a július 5én költ 
kir. nyiltlevélben fölhozott alkotmányi kérdések a’ törvény’ 
legszigorúbb utján fognak eldöntetni, s hogy ezeknek felol
dása a’ király1 ’s az ország’ javát egyiránt mozdítandja elő. 
Mert, hogy itt is, valamint minden fontos esetekben , az or
szág’ java a’ királyéval elválaszthatlan kapcsolatban van , e’ 
meggyőződést azon fejedelmi háznak köszönhetjük, melly 7 
század óta uralkodik szabad és szerencsés alattvalóin, ’s hogy 
határtalan hűségében és tisztelésében, a’ tántorithatlan fe
jedelmi igazságért és örökségül vett nyájasságért, minden 
tagjainak hálás köszönetét bírja. Ezen hűséget a’ tízévi ide
gen uralkodás alatti tüzpróbában tisztán megbizonyitá, ő 
minden más próbát is kiálland. Kevés hónap múlva azon vi
szonyok, mellyek királyi felségét vizsgálatra bírák, egész vi
lágosságukban tiinendnek elő , hogy a’ legfönségesb határo
zat készen lévéu , a’ rendeknek elhalasztott közgyűlése egy- 
behivassék, ’s nem kételkedünk, hogy akkor kölcsönös őszin
teség ’s kölcsönös bizodalom éretik el, a’ király és ország 
közötti szükséges értekezésnek törvényes alakban leendő 
kieszközlésére. A’ mi ez utón az igazság’ alapján szabad ér
tekezés ’s bizodalmas egyesülés által fog létesítetni, azt az 
ország’ jóváhagyása , az egykorúak’ tetszése és az utóvilág’ 
tisztcletes Ítélete követendi. — A’ királyi biztosság’ előbbi 
tanácskozásának eredménye még bizonyosan nem tudatik, úgy 
látszik, hogy ez, valamint a’ status’ alaptörvényének kidol
gozása is, stadei L e i s t  igazságminister urra bízatott. Egész 
határozottsággal mondhatni, hogy itt még az országos alap
törvény’ módosításával nem foglalatoskodtak.

Bamberg, augustus’ 7.
P y r k e r  László ur, magyarországi egri érsek, jeles ének

lője a’ Tunisiasnak, Karlsbadból jővén , tegnap este érkezők 
ide; ma reggel Sz. Márton’ templomában misét szolgála, ’s 
nehány napig itt mulatand, a’ város’ nevezetességeit, külö
nösen pedig az anyatemplomot, mellynek kiűjitása minéle- 
lőbb el fog végeztetni, megnézendő. Az érsek ur, mint hal
lottuk, M ü n c h e n e n  és S t u t t g ar  t on keresztül, Helvé- 
cziának ’s Olaszországnak veszi útját, ’s onnét egyenesen 
Bécsbe ’s Magyarországba utazand vissza. —

München, augustus’ 9.
Ma estve érkezett ide Carlsbadtól Fclső-Eőri P y r k e r  

László patriarcha ’s egri érsek, a’ Tunisias’, a’ szent hajdan’ 
gyöngyeinek nagyhírű éneklője, számos tisztelőitől fogad
tatva, minők mindenfelé találkoznak. Mint halljuk, még némi 
gyógyulási toldalékkép a’ gasteini fürdőt használandja, ’s 
onnan Velenczét szándékozik meglátogatni.

Augustus’ 6 án l 1/ ,  órakor érkezett ő felsége, a’ király Re- 
gensburgba. Ebéd után D o n a u s t a u f b a  utazott, hogy ott 
a’ Walhalla’ jól előrehaladt építését szemügyre vegye. Más
nap reggel ő felségét már jókor székesegyházunk’ udvarában 
járkálni lehete lá tn i, melly ezen miivészetkedvelő fejedelem’ 
feliigyelése alatt a’ múlt század’ rutító zagyvalékától meg- 
tisztítatván , eredeti szép alakját visszanyerte, most ismét 
pompás és méltóságos tekintetet mutatván. Kilenczedfél óra
kor visszautazott Münchenbe.

Boriin, augustus’ 4.
Innen egy főrendii hadi tiszt menend Varsóba M i k l ó s  

császár’ üdvözlésére. Az orosz seregeknek Lengyelországba 
gyülekezése, mellynek e’ hónapban kellett volna megtörténni, 
elhalasztatott; úgy látszik, a’ császár csak nehány dandárt 
akar egyenként megszemlélni. —- Azt mondják, hogy 
két okból maradt el a’ lengyelországi nagy hadgyakor
la t :  mivel először a’ császár a’ Wosncszenskbe rendelt 
lovassági hadgyakorlat miatt nem ér rá ;  továbbá az epejár
vány Lengyelország’ némelly részeiben kiütvén , félő, hogy 
nagy seregek’ egyesülése által a’ betegség növekedni fogna. 
Az epejárvány, mint tudva van, Boroszló, Danzig és Varsó 
városokban újra kiütött a’ nélkül, hogy még kitalálták volna, 
mi által közösült ismét e’ tartományokkal. Némellyek azt 
hiszik, hogy hajókon csúszott be a’ tenger felől ’s igy vite
tett  át a' Visztula’ partjára. — Itt feszülten várják don Car 
los’ táborozásának kimenetelét. Mindazok, miket tudunk, 
arra mutatnak, hogy talán még ő maga sem tartotta alkal
masnak a’ jelen pillanatot a r ra , hogy a’ csatatért éjszakról

Spanyolorság’ belsejébe áttegye. De gróf V i l l a r e a l ,  ki ed- 
digelő nagy ügyességgel intézte a’ carlospártiak’ hadmunká
latit, mint látszik, más véleményben volt, mellyben dón Car- 
losnak egyéb nagy befolyású tanácsadói is osztoztak, ’s igy 
őt a’ vállalatra feltüzelték, kiváltképen mivel abban láttak 
hibát, hogy előbb olly sok időt ’s erőt vesztettek Bilbao előtt 
a’ helyett, hogy eldöntő csapást intéztek volna Madrid ellen. 
— Azon hadi tiszteket, kik innen önként mentek el dón Car
los’ fő hadi szállására, általájnfogva jeles és próbált kato
náknak festik, kik a’ követelőnek nagy hasznára lehetnének, 
ha a’ spanyolok idegenbe bíznának ’s vele összeférnének. 
De ki a’ spanyolok’ és portugaliak’ charakterét ism eri, meg 
kell vallania, hogy nincs liáladatlanabb foglalatosság, mint 
ottan vezérkedni. Ennélfogva C l a u z e l  sem lett volna sze
rencsésebb Spanyolországban, mint B o u r m o n t  volt Portu
gáliában, ki — igazán megvallva — don M i g u e l ’ bukását 
még siettető.

Berlin, július’ 28.
A’ varsói és pétervári újságok egy lengyelországi alkirály’ 

beiktatásáról beszélnek, és P é t e r t ,  az oldenburgi herczeget 
's a’ császár’ unokaöccsét, nevezik meg mint erre kijeleltet.— 
Boroszlóból ismét szoinorító tudósítások szárnyalnak az epe
járvány’ áldozatjairól. •— Postai állapotunkon nagy jobbítás 
történend minélelőbb. Halljuk ugyanis, hogy N a g l e r  mi
nister ur’ fáradhatlan igyekezetének sikerült a’ franczia posta’ 
folyamatját gyorsítani, annyira, hogy a’ jövő ősztől fogva a’ 
párisi leveleket és hírlapokat kevéssel több mint 4 nap alatt 
veendjük, mi csaknem felannyi idő alatt, mint néhány év előtt, 
fog megtörténni.

H e s s e n  nagyhcrczegség’ utolsó országgyűlésén a’ tized’ 
megváltása’ ügyében hozott törvény a’ nagyherczegségben 
gyorsan halad előre. Ezen törvény szerint t. i. a’ tizedet fi
zetni köteles a’ tizedjoggal felruházottat a’ megváltás’ elfo
gadására kényszerítheti, e’ mellett mindazáltal az utóbbinak 
szabad tetszésében á ll ,  vagy 18évijövedelem’ általános fel
számítása után kivetett sommát, vagy mindkét részről ki
nevezett becsüs áltah meghatározott becsű-mennyiséget vá
laszthatni. A’ két mód közűi akármellyiken kieszközlött som
ma legelőbb gabona-számban vétetik ’s azután bizonyos sza
bály szerint pénzre reducáltatik ’s a’ tizedet fizetni kötelestől 
függ, ezt évenként kész pénzben letenni, vagy a’ kivetett somma’ 
tizenuyolczszorozott mennyiségét mint tőkepénzt egyszerre 
lefizetni.

Olaszország.
Roma, július’ 29-

Nehány nap előtt kifeszített fekete zászlóval érkezők meg 
egy kis hajó Trapanból (Sicilia) C i v i t a - V e c c h i a  nevű ki
kötőnkbe, azonban onnét azonnal kiparancsoltatott, mivel a’ 
hajós’ mondása szerint azon nehány epemirigyesek találkoz
tak ’s kettő, ki az utazás közben megholt, az áthajózásnál 
tengerbe vetteték. Gondoljuk meg kétségbeeső helyzetét 
azon utazóknak , kik a’ sziget’ első családjaihoz tartozván ’s 
11 napi ut alatt élehnöket megemésztvén, a’ többi kórokkal 
ismét a’ tengerre kelle bizniok magokat. Jajgatásaik arra bí
rák a’ törvényhatóságot, hogy e’ szerencsétleneket élelmi és 
gyógyszerekkel bőven ellátták. Azon tanács adaték nekik, 
hogy Livorno felé utazzanak, hol talán, mivel ott a’ kórok’ szá
mára lazareth állítaték, fel fognak fogadtatni. —

Róma, augustns’ 1.
Május’ 29kén a’ kórházban előjött két esetet az orvosok 

ásiai epemirigynek nyilatkoztaták; a’ kormány tehát meg
szűnt egészségi tanulevcleket adatni.

F I  u mi c i n  o mellett 2 halott oltatlan mészben égettetett 
e l,  mivel az orvosok’ szava szerint epemirigyben haltak 
meg; első zavarban egy asszony férjének mérget adott be, re
mélvén , hogy a’ megöltet epemirigyben elhaltnak tekinten- 
dik. Az orvosok tagadhatlan nyomait találák a’ méregnek a’ 
bonczolásnál, ’s a’ bűnös a’ törvényhatóságnak adaték által.

Genua, julius’ 25.
Mivel e’ hónap’ 1 2 ike óta nehány epemirigyes esetek mu- 

tatkozának, egészség-hatóságunk tegnapi ülésében azt hatá- 
ro zá , hogy az egészségi hirdetményhez még e’ rekeszték is 
csatoltassék: ,,Ilirűl adatik , hogy Genua városában nehány 
gyanús esetek jelenkeztek, mellyek epemirigyes eseteknek 
tartatnak.“

Oroszország*.
Julius’ 23án költ császári parancsolatnál fogva az újon- 

ezoknak, 1 0 0 0  lélekre ötöt számlálván, második részes ki
állítása, még pedig az ország’ déli megyéiben, megrendelteték. 
A’ katonaszedés november’ 13án kezdődik ’s januárius’ 13ára 
bé kell végződnie.

T ö r ö k o r s z á g .
Mint mondják, az ulemák a’ divánban nagyon ellene vágy

nak a’ javaslatba tett veszteg-intézeteknek. Úgy látszik, olly 
vélekedést táplálnak, hogy az e’ tárgyú kiadások vagy a’ 
status’ jószágai’ használása, vagy ismételt újítások által, 
mellyek utálatosak elüttök, fedve leendnek. A’ kapudan basa 
hajósseregével elvitorlázott. —

A’ thessaliai nyugtalanságok végűkhez közeliinek. — A’ 
görög és török hatóságok egyetértőleg dolgoznak, ’s most 
aztvárják, valljon Ot t o  király K l e f t á t ,  K r o n i a ’ parancs
nokát, ki a török részről A g r  o p há  t megtámadta ’s azután 
magát a görögöknek megadta, Emir basának ki fogja e adni. 
Az utóbbi ellene mond a’ megbüntetésnek. — Egyébiránt 
E m i r  basa 8000 emberével Beratban tartja fő hadi szállását, 
hol is számos a l b a n i a i  parancsnokokat, kivévén O l o c h  
beyt, ki 400 emberével a’ hegyek közé vette magát, de ül- 
döztetvén hadi csel által kézre került, ünnepélyes szertar
tással fogada s bizonyossá tette őket, hogy a’ már nála meg
határozott katonai reformot ő reájok ki nem terjesztendi. 
Emir basának ezen szerencsés szabályzata nélkül a’ lázadás 
Albániában újólag kiütött volna. Az elfogott Oloch bey Kon
stantinápolyim vitetett — ’s már fontos vallomásokat tett. — 
Salonichi körűi is mutatkoznak tengeri rablók.

Egyiptusból e’ hónap’ elejéig különös hírek terjedtek el. 
M e h m e t  Al i  alkirály ’s fia, Egyiptust váratlanúl elhagy
ván, C a n d i á b a  és S y r i á b a  utaztak. Mehmet Ali’ ezen uta
zását az angoloktól követelt kávé-fermán miatti kedvetlensé
gének tulajdonítják. Úgy látszik, hogy ezáltal C a m p b e l l  
angol consullal, ki mint tudva van az egyiptusi hajóssereg’ ki
evezésének azon okból mondott ellene , mivel az mindenkor 
egy angol szemmeltartó hadsereget kíván, ingerkedni akar. 
Ezáltal most már kivilágosult, miért fizette légyen ki, 
a’ mostani pénz crisis mellett is ,  tengeri népe’ hátralévő já 
randóságát. — I b r a h i m  basa egy gőzhajón utazott visz- 
sza Syriába. Utolsó időkben olly roszúl érezte magát, hogy 
Syriába nagyon kívánkozott vissza. Akármit beszéljenek 
Mehmet Aliról; fia’ elutazásával egyidejű eltávozása, még 
pedig a’ kereskedés’ mostani erisise alatt, clegendőleg bebi- 
zonyítja, hogy ő Egyiptusban egy erős kézzel tartott, bár des- 
potai igazgatást, hagy. —

A’ persiai határszélekről julius’ 1 5ig érkezett legújabb tu 
dósítás’ következtében , úgy látszik, hogy Persiában minden 
megért a’ schach elleni lázadásra. A’ erisisnek nagy ma- 
kacsultsággal neki rohan, sőt minden készületet tesz a’ 
Herat ellen ismétlendő táborozásra. — Az a’ hír is szárnyal, 
hogy a’ Londonban volt persiai herczegek’ egyikét nem sokára 
haza-érkeztével a’ persa földön méreggel megölték. —

O Felségétől a’ török szultán’ utazása’ alkalmával üdvözlé
sére küldetett A u e r s p e r g  altábornagy’ beszédére a’ csá
szár imezt válaszoló: „Utazásomnak igen is a’ lakosok’ ’s 
alattvalóim’ holdogítása volt főczélja, ’s azon nagyon is örül
hetek, hogy a’ császár ő felsége elérkeztemkor szerencsét 
kivántatott ’s ezáltal barátsága’ bizonyítványát adta. Én ré
szemről hasonlókép nyújtom a’császárnak legőszintébb barát
ságom’ érzelmeit, egyszersmind M e t t e r n i c h  herczeg fő 
status-kanczellárnak is császári kegyben jóakarója maradok.

A’ franczia követ, R o u s s i n  admiral, mint mondják, meg
érkezett, ’s úgy látszik, lord P o n s o n b y  személyesen akarja 
új királynéjának szerencse-kívánását benyújtani.

PÉNZ-FOLYAM.
Becs, augustns' 14.
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Kos eladás.
Mélt. gróf Károlyi Lajos ur Nyitra vármegyében hely

zeti Tót-Megyeri juhászatából egy tetemesb falka
liágó>ho§

lészen a’ bekövetkező Sz. János fővételi vásárra Pesten 
Üllői-utczában a’ k ö z t e l k e n  eladásra kiállítva. ( 1)

Hirdetés. A’ f. m. magyar kir. udvari Kamara’ 
rendelésére, a’ k. koronái és kamarai jószágokon nyí
reit idei jub- ’s bárányg-yapjll Pestre bér- 
menten szállitatva ott áruba fog bocsátatni, és pedig:

a) Az O-Budai korona-uradalomból mintegy 42 má
zsa juh - és 7 m. báránygyapju.

b) A ’ Diósgyőri korona-uradalomból körülbelől 45
m. juh - es 4 m. bárány-gyapjú.

c) A’ Sz. Andrási uradalomból 24 m. juh- és 2 ni.
bárány-gyapjú.

ti) Az Aradi uradalomból mintegy 44 m. juh- és 4 
m. báránygyapju.

c) A’ Kulai uradalomból Bacs vármegyében mintegy 
17 in. juh - és 2 ni báránygyapju.

A’ venni kívánóknak meghatározott ’s írásban fog
lalt ígéreteiket saját kézzeli aláírás és lepecsételt nyi
latkozás által, valamint az egyes uradalmi gyapjúra, úgy 
az egész gyapjuinennyiségre nézve legfeljebb e’ f. e. 
augustus’ 23ki estéig a’ k. magyar udvari kamara’ el
nökségének Budára kell beküldeni. Ezen nyilatkozvá- 
nyoknak a’ budai kamarai főfizető-hivatal, vagy a’ pesti 
sóhivatal által a’ bánatpénz’ letételére nézve kell meg- 
erösítctnic, melly kész pénzben, vagy statuspapirosban,

folyamatbéli beesők szerint, az ajánlott árnak 10 per
centjét tegye, ez, valamint az ajánlkozónak lakása is 
mellékeltessék oda.

A ’ nyilatkozványok f. e. augustus’ 24én vétetnek föl 
egy kiküldöttség állal, ’s a’ többet ígérővel kötelez
vény köttetvén , a’ többieknek minden késedelem nél
kül ki fog a’ bánatpénz szolgáltatni. Az ajánlatok, mel
lyek a’ határnap után jövendnek, vagy a’ fentirt hatá
rozatnak meg nem felelnek, tekintet nélkül maradnak.

A ’ gyapjúk részint a’ pesti sóhivatal’ épületében, ré
szint az ó-budai tiszttartóhivatal’ háza’ udvarában rakat
nak le ’s ott augustus’ 1 őkétől az árverés’ napjáig meg
nézethetnek,

A’ többet Ígérőnek a’ kölelezvény’ aláírásánál bánat
pénzét a’ vételsomma’ 20 percentjéig le kell fizetni. 
E’ 20 percent cautio gyanánt tekintetik, ’s a’ gyapjú’ 
átvételénél, mellynek September’ 15ig meg kell történ
nie, az utolsó fizetési rátába fog számílatni.

Egyébiránt köztudomássá tétetik, hogy csak két per
centes bemázsálás engedtetik, hogy továbbá a’ gyap- 
juzsákok a’ vételsommába beszámítatnak, ’s hogy sza
badságában állami a’ vevőnek, a’ gyapjút az átvétel 
előtt egy ó-budai uradalmi tiszt’jelenlétében megmázsál- 
tatni. (3)

A ’ nagym. ni. k. u. Kamara’ rendelésére közhírré 
tétetik, hogy f. e. augustus’ 3 lén a’ szokott délelőtti 
órákon az ó-budai kam. praef. irószobában következő

királyi liasxonvételek.
mellyeknck bérletideje f. c. October’ végével telik ki, 
nyilvános’ árverés utján a’ többet Ígérőknek három egy

más után következő évekre újólag haszonbérbe kia
dandók, úgymint:

a) A’ g r o t t e n d o r f i  urasági korcsma ’s mészár
szék a’ hozzá tartozó 26'/, hold szántófölddel.

b) A ’ 11 a g y - m a r  ős i  urasági korcsma és mészár
szék a’ hozzá tartozó 9 % mérő alá való szán
tófölddel ’s egy kaszálóval.

c) A ’ n a g y - m a r o s i  urasági sör - ’s pálinkafőzés
egy kaszálóval.

d) Az urasági kőbánya a’ Vi l l á m hegyben Vise-
grádhoz közel a’ dunaparlou.

e) Az urasági úgynevezett M á r t o n y  gyümölcsös
kert a’ lepenezbadi völgyben Visegrád szom
szédságában.

f) A’ b u d a k e s z i  urasági dézmabor-törköly, 9 mé
rő alá való szántófölddel.

g) A’ t oki  urasági malom hozzá tartozó 8 % hold
szántófölddel.

A ’ haszonbérbe venni szándékozók ne tcrheltessenek 
a’ fentnevezett napon és helyen a’ szükséges bánat
pénzzel ’s más szabály szerinti megkivántatóságokka) 
ellátva megjelenni. A’ haszonbérlői föltételeket kiki 
a’ praefcct. irószobában előbb is megtekintheti. Az ár
verés’ berekesztése után semmi ajánlatok el nem fog
adtatnak. Ó-Buda, julius’ 14. 1S37. (2)

Hirdetmény. A’ nagyin, m. k udv. Kamara’ 
rendeléséből az Esztergomi Primatialis jószágokban a’ 
múlt és ez évi juh -  ’s bárány £>ya|>fú
bérmentesen Pozsonyba szállítatván, eladásul hirdcitetik 
és pedig

a) 363 mázsa 10% font juh- ’s 31 mázsa 51%
font báránygyapjú 1886ik évi;

b) 356 mázsa 55% font ju h -, ’s mintegy 80 mázsa 
báránygyapjú lS37ik évi.

Ezen gyapjú a’ pozsonyi Primatialis rakhelyekben 
megtekinthető.

Venni akarók írásba foglalt bizonyos számmal kitett 
ajánlataikat sajátkezűleg aláírva ’s pecsételve minden 
évi gyapjú iránt külön legfölebb fo!y_ó észt. augustus’ 
23án a’ 111. k udv. Kamara’ Elnökségéhez kéretnek be
küldeni Budára. Szükség még az ajánlatokhoz csatolni 
a’ budai kamarai főfizető hivatal’, vagy akármelly kir. 
Ilarminczad’ vagy Sóház’ arróli bizonyítványát; misze
rint a’ bánatpénz, melly kész pénzben vagy status-papi- 
rokban, keletszerinti becsükhöz képest fogadtatik el ’s 
az egész ajánlott ármennyiség’ 10 percentjét érje el, 
valamint szinte az ajánló’ lakása’ körülményes leírását.

E’ nyilatkozatok folyó eszlend. augustus’ 24én fog
nak felbontatni az illető biztosság előtt, ’s a’ legtöbbet 
ígérővel a’ szerződés azonnal megköttetni, a’ többinek 
pedig a’ bánatpénz visszaadatni. A ’ kitűzött határidőn 
túl leendő, vagy a’ föltételeknek meg nem felelő aján
latok tekintetbe nem vétetnek.

A ’ legtöbbet Ígérő a’ szerződés’ aláírásakor 20 per 
centig egészitendi ki bánatpénzét, és ez az egész vé
telárhoz irányozva 20 % cautio gyanánt fog tekintetni, 
’s a’ gyapjú’ átvétekor, minek September’ Ifiig meg 
kell történni, az utolsó fizetés-járadékba tudatni.

Egyébiránt csak 2 percentnyi elmériilés engedtetik 
meg, ’s a’ gyapjuzsákokat vételáruk szerint tartozand- 
nak kifizetni a’ vevők. A’ gyapjúnak mogmázsálása 
átvétekor egyedül csak a’ pozsonyi Primatialis tiszti kar 
jelenlétében történhetik meg. ( 3 )

Nyomtatja Wigand húr. Fridiik.
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Tartalma:
a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze
test) esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ kiillöldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
Iiirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lé»’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a l á s  f a l v i  O r o s z  J ó z s e f .

Felfóíololi:
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; —1 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4- 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyvmühelyeben, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czírn alatt küldetendők: ^A' Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. P o zso n y b a n — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben kiildéso ké

retik ki; untató ’s Ízetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

M agyar-  és  E rd é ly  ország .
Ő cs. k. Felsége f. e. június’ Okún költ legfensőbl) 

határozatánál fagva K e l e m e n  János kir. director, 
ügyészt, a’ tek. kir. Táblánál JNiic/. ky János elő
léptetése által megürült érseki táblabirósagra mél- 
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

Ö cs. k. Felsége 1826iki September’ 9kén költ legfensőbb 
határozat’ következtében, M a r e t i c h Emészt Gedeont, ak
kori a lezredest’s a’ tábornoki kar’ mostani ezredesét, jeles 
katonai érdemeinek tekintetéből, magyar nemességre, a ne
mesi oklevél’ előleges kiadatása után pedig fiával E d u á r d  
F e r é n  ez cs. k. mérnök-kapitánnyal együtt magyar báróság
ra díjmentesen emelni kegyelmesen méltóztatott.

Ö cs. k. apostoli Felsége a’nagy-bányai fobányász-hivatal’ 
kérésére W e i s z  Ferenczet töhbévi jeles szolgálata után ke
gyelmesen nyugalmazni méltóztatott.

A’ nm. m. k. udvari Kamara J o s e f i  Ignáczot, az ungvári 
k. sómázsamestert, ugyanazon hivatalba Miskolczra saját ío- 
lyamodása’ következtében általtette; — ennek helyébe A n
d r á s  sy Károlyt, a’ nádszeghi k. sómazsálót, — az utol
sónak hivatalába pedig B o g  eh o ld  Fülepet, a komáromi 
k. sóhivatalnál fizetés nélkül szolgált gyakornokot nevezte ki.

A’ nm. m. k. udvari Kamara V e i  d l Károlyt újmezei (Neu- 
feld) harminczadost fölöstöni (Fürstenfeld) harminczados 
ellenőrré, ennek helyébe pedig V i n k o v i c h  Lajost iőlös- 
töni ellenőrt tette.

P o z s o n y .  F. évi augustus hónap’ 2 0 án, mint nemzetünk’ 
dicső védlője’ ünnepén, városunkban a’ szent ferencziek’ tem
plomában az isteni szolgálat, nevezetesen a’ szent miseáldo
zat’ bemutatása alatt gyakoroltatni szokott buzgó éneklések, 
a’ naponként szaporodó magyar híveknek lelki vigasztalására 
ismét magyarul kezdettek mondatni, mellyek már több évek
től, az éneklők’ fogyatkozása miatt, római nyelven énekeltet
tek. — Jegyzésre méltó , hogy városunkban csak ezen egy 
templom az, mellyben az említett buzgó szerzetnek ideérkezte 
óta (1225) mindeddig szakadatlanul magyar nyelven szoktak 
minden ünnep és vasárnapokon katholikus egyházi beszédek 
tartatni.

A’ G az d as á g i - E  gy e s ii 1 e t f. h. 3 lik napjára közgyű
lést határozott, mellyre figyelmeztetve, minden t. ez. részes 
tagnak szíves megjelenése ujonan ’s tisztelettel kéretik. Költ 
Pesten, augustus’ 1 őkén 1837. K a c s k o v i c s  L a j o s  titoknok.

J á t é k s z í n ü n k  ü g y é b e n :  F olyó hónap’ 1 ő napjára volt 
határozva a’ pesti magyar színház’ megnyitása, de némi köz
be jött akadályok miatt az meg nem történhetett: minthogy 
a’ légszeszvilágitáshoz kívántatok mind ekkoráig el nem ké
szülhettek , most is még későbbre kell vala halasztatnia a’ 
megnyitásnak; tekintetbe vevén azonban e’ zsenge intézet’ 
barátinak várakozását, részvételét, tekintetbe azon hazánk’ 
fiait is , kik, itt vásári alkalommal megjelenni nagyobb szám
mal szoktak, ’s illy nemzeti ünnepben részt venni kívánná

nak , a’ megnyitási nap a’ színháznak most még olajjali meg
világítása mellett e’ folyó hónap’ 2 2 dikére határoztato tt: 

Bémeneti ár a’ megnyitási napon.
Földszinti ’s középpáholy . . 5 í't. — kr. peng.
Második emeleti páholy . . .  4 ,, ■ ,, »
Első emeleti zártszék . . . .  1 ,, 30 ,, ,,
Földszinti z á r t s z é k .............  1 ,, — ,, „
Második emeleti zártszék . . — „ 54 „  „
Földszinti b e m e n e t ................— » 4 8  „  ,,
Második emeleti bemenet . . — » 4 0  „  „
Karzati b e m e n e t ...................... — » 1 0  » »

A’ bérletek sept. ló napján fognak megnyittatni, mcllyek- 
nck ára felöl külön jelentés szóland. Kik páholyra, zártszék
re ’s a’ t. az első egész, fél vagy negyed-évre sept. lő nap
jától kezdve előfizetnek, e’ folyó hónapi előadásokban , va
lamint a’ megnyitási napon is ,  elsőséget nyerendenek. A’ 
kibérleni szándékozók ne terheltcssenek magokat jó előre az 
igazgatóságnál (reggeli 7— 8 , délutáni 3 — 4 óra között) iöl- 
jegyeztetni. B a j z a  J ó z s e f ,  s. k. igazgató.

(Ilatvani-utcza 594. sz. 2 d. emelet).
Fiume, augustus 16.

Sietek Önnel közölni egy sajnos esetet, melly tegnapelőtt 
óta városunkban majdnem minden nyelvet foglalatoskodtat, 
’s mellynek körülményeit tegnap hitelesen érthetőm. Egy 
angol ugyanis, mintegy 13 évű fiával utazván, Lockve és 
Merzljavodicza között, mintegy négy mérföldnyire Fiúmétól 
a’ Ludovicea-uton, Zágráb vmegye’ hegyi járásában , kevésbe 
múlt, hogy durva magaviseletének ’s hatalmaskodásának ál
dozatává nem lön f. h. 13kán. — S k r a d r a  érkezvén ugyanis 
angolunk, midőn k o c s i t ’s lovat tüstént nem kapa, ütlegek
kel fizette meg az ottani állomási hajdúnak ’s későcskén 
jövő kocsisának a’ borravalót , ’s még maga a’ falu’ bírája 
sem maradt egészen ment az illynemű kelletlen fizetéstől. 
L o c k v é re jutván, itt  kocsisa közié a’ helybeli állomási haj
dúval a’ skradi történetet; ez tehát hamar kocsi ’s lovak 
után látott, ’s előállítván azokat, midőn a’ kocsis’ késlekedé
séért bocsánatot kérne, őt nem értő utasunktól mellére irány
zott ököldöfésekkel fogadtatott. Megindulván onnan , kocsi
sát, kinek szerencsétlenségére gyöngébb lovai valának, untalan 
sürgető gyorsabb haladásra , ’s mivel magát szóval kocsisa’ 
nyelvén ki nem fejezhető, szándékát „m arsch , marsch !“ 
’s hátlökésekkel tevő megfoghatóvá. A’ kocsis , ki tajtékzás
ig megliajtá lovait, egy szemközt jövő ismerősével közölvén 
helyzetét, óhajtását jelenté kifáradt ’s izzadt lovai’ kipihen
tetésére. — A’ suhancz zablán fogván a’ lovakat, megállítá 
az utazót, ’s anya- (horvát) nyelvén kezdő annak értésére 
ad n i , hogy a’ lovaknak pihenésre van szükségük; de ez őt 
nem értvén, a’ kocsiról leugrott ’s ütlegekkel felelt a’ lovakat 
feltartóztatott suhaneznak, ki után, midőn futásnak eredve 
lármát ütne, angolunk pisztolyt sü te , de nem talált, ’s fel
pattanva aztán a’ kocsisülésbe , maga hajtá tovább a’ lova
kat. De nem messze haladhatott, mert a’ inegfutamlott su
hancz és kocsis kiabálásukkal embereket csődítének össze. 
Megjelent többek közt a5 helység’ bírája is , k i t , midőn a’ 
bőszűlt angolhoz, azt lecsillapítandó, közelítne, ennek fia 
szinte pisztolydurrantással köszönte. Erre ’s a’ kardvillogta-

tásra , mellyel magát védelmező, a’ felingerült parasztcsoport 
kőesővel rohanta meg az utazó angolt, ki is, midőn ezen zá
por előtt hátrálna, egy kőben megbotolván hanyatt eSeít, ’s 
fejére, a’ már több sebekkel bontottra , egy újabbat ’s hatal- 
masbat kapott. Itt elnyomatván a’ sokaságtól, kezel békába 
szorítattak, hogy igy a’ közel lakó járásbeli főszolgabíróhoz 
küldessék. De ez szerencséjére l4én Lockvébe érkezvén, őt 
a’ fiumei britanniai alconsul’ közbenjárására, ki a’ dolog
ról értesítetvén szinte hétfőn korán reggel egy sebésszel 
Lockvébe rándula, szabadon bocsátatá. Jelenleg fiával együtt, 
ki egészen sértetlen maradt, Fűimében tartózkodik, ’s kevés 
napok alatt sebeiből, reméljük, teljesen felgyógynland.

Ha ezen angol ur , kit cliarakterére nézve papnak monda
nak, utazását kiadandja, benne honunkról kétségkívül egy igen 
érdekes ezikkely fog helyt foglalni, melly felőlünk ismét 
szomorú fogalmat nyujtand a’ külföldnek, — de valljon ide
gen utazók , kik igy viselnék magokat Francziaországban 
vagy Angliában, várhatnának cgyengédebb bánásmódot ? Tud
juk ,  hogy több évek előtt két fiumei ifjú Angliában utaztakor 
egy asszonyra irányzott oldaldöfésért 50 ft. sterl. bírságra 
Ítéltetett. — Ezen idegen ur’ műveltsége ’s béketiirése felől 
azonban, a’mondottak után mindenesetre szomorú képzetünk 
lehet,  minthogy ő a’ skradi ’s lockvei iitlegcket ’s két-izbeni 
pisztoly-kisiitést önmaga sem tagadd az említett főszolgabíró 
előtt, kinek rövid szóbeli vallatása után itt az egész eset 
közöltetik , ’s kinek ritka embersége és igazságsZeretctc a’ 
dolog’ valódi igylétéről kezeskedik.

A’ dolgot nehezítő körülmény az vala , hogy ezen idegen 
ur , tulajdon ßoesija nem lévén, állomásról állomásra pa
rasztkocsin utazott, ’s azért az együgyű parasztoktól, kik, 
mint tudjuk, a’ külső szinre olly sokat hajtanak, inkább 
másnak, ’s nevezetesen kémnek, mintsem urnák tarta tott;  
azonfelül a’ nyelvet sem tudván , ütlegekkel akarta magát 
érthetővé tenn i, tán mert valarnelly külföldinek utazásában 
olvasta szegényke , hogy Magyarországban minden paraszt 
rabszolga, k i t ,  mint a’ jamaikai feketéket, ütlegekkel kell 
szolgálatra hevitni! ?

Mi felette sajnáljuk, hogy a’ dolog igy történt,  ’s óhajta
nok azt meg nem történtté tenn i; de mivel ez hatalmunkban 
nincsen, szeretnék legalább a’ külfölddel is úgy tudatni, mint 
az valóban tö r tén t , nehogy az egésznek terhe ismét szegény 
honunkra nehezedjék. Császár Ferenc*.

Julius’ végéről költ tudósítások’ következésében Erdélyor- 
szágnak majd minden vidéke szomorú állapotban vagyon. Az 
idő melly nálunk kedvező volt, ott látszott kipótolni mosto- 
haságát ezen hónapban; igy ir levelezőnk: „Midőn legjob
ban kellene a’ mezei gazdáknak az időt használni, a’ szünet- 
len esőnek majd záporrá, majd fellcgszakadásra változó alak
ja iszonyú pusztításokat okoz. A’ Fejér-nyikó patak Simény- 
falvának majd egész csordáját elsodrá. Segesvárnak lakosit 
a’ segesdi patak borzasztó rémülésbe merítő jul. 23. és követ
kező napjain, midőn hidakat és házakat rontale.“

Nagy Oláhországból még szomorúbb hírek érkeznek, melly
nek vidékét jul. 23. és 24kén szünetlen zápor borítá el, 
pusztításának több száz ember (de számuk még nem tudatik), 
házak és barmok lévén martalékai. Az utak eltűntek, az

A’ sajtó- és szólasszabadsagról.
(Folytatás.)

Mint e’ lapok’ 1 2 dik számában iram, nálunk kétségtelenül 
igen sokat szabad nyilvánosan beszélni. Még a’ szerfölött 
szabadelmű Angliában is csak némelly g o r o m b a s á g o k k a l  
lehet kiterjedtebb a’ szólásszabadság, de mit épen nem irigy
elünk. Egyébiránt a’ szólásszabadságnak ott is vágynak 
határai; avvagy nem elég gyakran olvassuk e ezen megszólí
tást:  „Rendre!“ a’ hírlapokban? melly nem egyebet jelent 
mint: a’ g o r o m b a  vagy d ó r é  halgasson. —

En tehát teljességgel meg nem foghatom, mit kellene ná
lunk még többet beszélhetni, mint a’ mit valósággal szabad. 
Ki ebben nem akar határt ismerni, az nem tudja mit kiván. 
Képzeljünk valakit, kinek közgyűlésben mindent szabad volna 
beszélnie, a’ mi eszébe jutna. Csakhamar fognak mások ta
lálkozni, kik más értelemben vágynak, ’s kik véleményöket 
ugyanazon szólásszabadságnál fogva nyersen harsogtatand- 
ják füleibe. A’ dóré szónok haragra lobban, ’s még gorom
bább lesz; az ellenfél hasonlóképen. Mi következhetik eb
ből verekedésnél egyéb ? melly végre mégis csak a’ sebészek
nek szere'z foglalatosságot. Ez is a’ szólásszabadsághoz 
tartozik? a’ velünk-sziiletett joghoz? Vagy csak e g y i k  fél 
akar mindent mondhatni, ’s a’ másik fogja be száját ? Akkor 
igazán nincs többé szólásszabadság.

Azon fő okszerre, hogy „a ’ gondolatok’ közlése az ember
nek v e l e - s z i i l e t e t t  joga“ , még azt kell megjegyeznem, 
hogy ezen állítás épen nem igaz. A’ beszédet és Írást előbb 
tanulni kell; ’s kinek siketnéma anyja van, soha sem tanu- 
land meg tőle beszélni. A’ szólás tehát épen olly kevéssé 
velünk - született, mint a’ szabóság vagy csizmadiaság, vagy

akármelly mesterség ’s művészet. Mit mondanánk azon sza
bónak vagy csizmadiának, ki azt állítaná, hogy vele-sziiletett 
elidegeníthetlen joggal bir ,  minden ember’ számára ruhát 
vagy csizmát csinálni ? — Ez egyáltalában nem való , ’s a’ 
társaság eltilthatja őt mestersége’ üzésétől; magának azon
ban annyit csinálhat, a’ mennyit akar. így van a’ dolog a’ szó
lás- és irásszabadsággal is. Mindenkinek szabadságában áll, 
zárt ajtóknál négy falával közleni gondolatait, ’s magának 
annyit beszélni, a’ mennyi neki tetszik. Minden ellen szit- 
kozódhatik és diihösködhetik, a’ mennyit akar. Gondolatait 
is leírhatja, ’s magának annyiszor felolvashatja, a’ hányszor 
csak akarja. Ebben áll az igazi szólás - és irásszabadság, 
mellyet tőle senki sem zárand el. De hogy felingerlő gon- 
dolatjait másokkal közölje, azt neki keményen megtilthatják, 
mert azáltal más emberekre, az emberi társaságra károsan 
hat, mire olly kevés joga van, mint mások’ öklözésére.

A’ legszokottabb tárgyak, mellyekről leginkább szeretnek 
nyilvánosan beszélni és Írni: a’ v a l l á s  és o r s z á g i g a z 
g a t á s , vagyis kormány. — A’vallásról már tettem némi meg
jegyzést.

Mi a’ k o r m á n y t  illeti, itt valami egészen különöst talá
lok, hogy tudnillik mindenki különbség nélkül .képesnek 
tartja magát róla beszélni, ’s kiki elég okos, rajta javíthatni. 
Ha valakinek csak egyszerű zsebórát is adunk kezébe, olLy 
kéréssel, hogy járását igazítsa meg: ő — ha ugyan nem ért 
az óracsináláshoz — mentegetőzni fog, ’s hogy arra alkal
matlan, nyilván megvallandja. — Már pedig a’ legmestersé- 
gesb szerkezetű óramű is micsoda a’ kormánygépelyhez ké
pest ? Az óraműben valamennyi alkotó rész látható , ’s a’ 
nem-órás is képes megkivántató figyelemmel ’s némi ügyes
séggel azt szétszedni ’s ismét összerakni. A’ kormánygépely- 
nél mindez egészen máskép van. Ott az ezer meg ezer ke

rék, emeltyű, rugó, láncz, peczek, szeg stb. majd mind lá t
hatatlan , ’s kérdés, valljon a’ tulajdonképeni statusember is 
megtanulta e egész életében a’ kormánygépelynek minden al
kotó részét ismerni? ’S mégis általában minden ember sem
miről sem olly kész beszélni, mint a’ korinánygépelyről, 
mellyhez egyébiránt talán épen semmit sem tud. — Ez az, 
mit igen különösnek tarthatnánk, ha nem tudnák, milly visz- 
szások általában az emberek. Ezen ostobaságot önmagámban 
is tapasztaltam. Már életem’ 28dik évében alkalmasnak ér
zőm magamat arra , hogy országos alkotmányunkról Írjak ’s 
kelletinél bölcsebben valamit kitálaljak. Én pedig inkább 
foghattam volna e’ vállalathoz, mint sok más , mivel már 5 
esztendeig viseltem volt a’ vármegyénél aljegyzői hivatalt, 
Hol az előforduló oklevelek mind összepontosulnak, ’s hon
nan a’ többi hivatal csak az illető irományokat kapja. Azon
kívül a’ jegyző mindenkor megtekintheti a’ levéltárat is. T e
hát mégis elegendő előkészületekkel birni vélhetém magamat, 
az országigazgatásról valamit tiirhetöleg mondhatnom. — De 
milly jól történt, hogy kéziratom nyomtatás alá nem jutott!  
Csak most látom á l ta l , milly kevéssé voltam még akkor al
kalmas, az országigazgatásról valamit mondhatni; milly gon
dolatiamé volt írva minden ! ’s még sem tartozom ama’ fen- 
héjázó ficzkók közé , kik ha egy pár törvényes munkát elol
vastak ’s ügyvédi diplomát „cura praeclaro“ nyertek ; továbbá 
nehány vármegye- vagy még országgyűlésen is jelen voltak 
és sok siiletlen beszédet hallottak, azt gondolják, hogy már 
az egész kormánygépelyt igazgathatják. Nehéz ugyan, tud
tomra, bárinelly országról, de semmi sem bajosabb, mint ho
nunkról Ítélni, mellynek viszonyai általában sok tekintetben 
véghetetleniil szövevényesbek , mint más országokéi. Ki ezt 
tudja, ért engem, bővebb magyarázatokba nem szükség eresz
kednem. De minél világosabb előttem ezen meggyőződés,



egész táj egy sivatagot képez, ’s a’ sűrűn találtató’ házak 
romjai rémülésre gerjesztik a’ még félve járó embert. Az 
aratási bő reménynek vége, csak a’ nyomorúság’ nyomai 
láthatók.

A u s z t r i a .
Becs, augustus’ 19.

L i e c h t e n  s t e i n  Károly herczeg ma, miután Metternich 
herczegtől elbúcsúzott, Ischlcn keresztül Londonba utazand. 
Ő k. Magassága Estei F e r d i n a n d  főherczeg nem utaz, 
mint mondák , az orosz táborba , hanem három hét múlva 
ismét visszatérend N. Szebenbe. Az erdélyi, korántsem szét
oszlott, hanem csak egy időre elhalasztott országgyűlésnek 
tanácskozásai megkívánják a’ királyi helytartó’ jelenlétét.

Becs, augustus’ 17.
Jóllehet Ferdinand’ császár’ éjszaki vasutján a’ város’ kör

nyékében igen sebesen dolgoznak, mégis lehetetlennek látszik, 
hogy a’ nagy dunahid ez évben tökélyre mehessen. A’ május 
és június hónapi magas vízállás a’ hidnál dolgozókat nagyon 
föltartóztatta , ’s ennélfogva kevés reménységünk van ez év
ben a’ nagy vasúti hid’ elkészüléséhez ; egyébiránt czölöpjei 
a’ Duna’ medrébe nagyobb részint  le vágynak verve. — A ’ 
mint hire van , báró S in  a 0  Felségétől a’ Czászártól kegy
elmes engedelmet nyert,  az általa javait sopronyi, bécs-új- 
helyi ’s bádeni vasút’ építésére ’s e’ vállalat’ terve minélelőbb 
megjelenend. — Ischlből f. h. 14én költ tudósítás szerint 
Ő Felsége a’ Császár szüntelen a’ status’dolgaival foglalatos
kodik, ’s a’ naponként ide érkező, ö  Felsége’ tulajdon keze’ 
aláírásával jelelt nagyszámú határozatok világosan azon ener
giájára mutatnak , mellyel a’ statust illető kérdések ott is, 
valamint a’ fejedelmi lakban, elintéztetnek. L a j o s  főherczeg 
’s gróf K o l l o w r a t h  statusminister hasonlólag ott is mint 
itt fáradatlanúl dolgoznak ’s hetenként kétszervan nálok hiva
talos elfogadás. — A’ legújabb kinevezések között aT jeles 
tehetségű briinni feljebbviteli tanácsosnak, M i t r o f s k y  gróf
nak, Majland’ törvényszéke” s váltóhivatala’ elnökévé lett kine- 
veztetése leginkább figyelemre méltó. — Azon fordulat, melly- 
et a’ legújabb választás Angliában vön ’s miszerint a’ legkö
zelebbi parlamentnél a’ fenntartó elv győzendőnek látszik, 
itt igen meglepő. Nagy feszültséggel várják kimenetelét. — 
A’ legújabb félig hivatalos nyilatkozványok a’ hannoverai hír
lapokban itt igen örvendetes benyomást tettek. Egyébiránt 
a’ hannoverai minister, gróf S c h u l l e n b u r g ,  ki az új ki
rály’ trónraléptét udvarunknál megjelentene!?, csak Septem
ber’ lOén, O Felségének a’ Császárnak visszatértével, nye- 
rendi audientziáját; a’ Császár Ischlben semmi ünnepélyes 
audientziát nem adván. — K á r o l y  főherczeg jövő hónapban 
Gréczbe ’s Brünnbe utazand , fenséges gyermekei’ látogatá
sára. F r i d r i k  főherczeg Velenczéből kezdett tengeri kirán
dulásihoz. A’ mint beszélik , Algírba kívánkozott, a’ constan- 
tinei új táborozásban mint szemtanú részt veendő; de felsé
ges Urunk a’ tábori sanyarúságok’ aggodalmából kérését einem 
fogadta. — M e t t e r n i c h  herczeg tegnapelőtt ide megér
kezett. Kevés napok alatt a’ fürdőkben távollévő minden mi
nisterek utána megjövendnek. Az angol követ s i r  L a m b  
Fridrik 2 lén ide érkezend.

C s e h o r s z á g b ó l ,  augustus’ 8 áról ezt Írják: F olyó hónap’ 
5én ő felségök a’ hannoverai király ’s királyné Carlsbadba ér
keztek. Minden Carlsbadban ’s környékén most jelenlévő

annál inkább kell csudálnom, hogy sok földim mindenről kész 
Ítélni’s mindent akar tudni ; mivel bizton hiszem, hogy azok, 
ha kezeikbe a’ statuskocsinak csak egy pár gyeplője adatnék 
is, bennünket csakhamar minden bizonnyal felfordítanának, 
’s a’ kormánygépelyt, ha nem egészen is, de nagy részben, 
csalhatatlanéi szét fognák rombolni. Országot igazgatni nem 
olly könnyű, mint sokan gondolják. Arra véghetetlen sok 
isméret ’s meggondolás kívántatik, hogy minden súlyegyen- 
ben tartassák. Erről a’ túlságosan okosaknak jobbára legki
sebb sejtésük sincs; ’s mégis minden pillanatban készek vol
nának a’ gyeplőt megragadni, de bizonyosan nem járnának 
vele jobban, mint ama’ meggondolatlan P h a e t o n * ) .

H inné e valaki, hogy bizonyos Írástudó nekem egykor ezt 
mondá: ,,A’ kormánynak igen roszúl kell gondoskodnia, vagy 
keményszívűnek lennie , hogy sok millió papirospénzt eléget- 
tet inkább, mint sem azt szegények közt osztaná ki, kik 
azért áldani fognák.“ Hinné e valaki, mondom, hogy illy 
esztelenséget a’ legostobább pór is képes mondani? Ezt pe
dig ollyan mondotta, ki minden tanulmányt elvégzett.

Általában föltehetni, hogy a’ túlságosan okosak’ nagyobb 
része nem sokkal tud többet a’ kormány-művészetről, mint 
Spanyolországban a’ köznép , mellyről a’ hírlapokban mon
datik , hogy alkotmányért zabolátlanul kiáltozott, ’s midőn 
valaki kérdezte: minek az alkotmány? azt feleié: hogy ol
csóbb legyen a’ só. Ha jól emlékezem , igy olvasám a’ liir- 
lapokban.

Mi volna tehát itt a’ l e g o k o s a b b ? — F e l e l e t :  Hogy 
mindenki, mielőtt az országigazgatásról ítél, azt j ó l  tanul
ja meg. — Úgy de ezen tudomány sem nem könnyű , sem 
nem rövid. Én már 40 év óta tanulom; de még sem mond
hatom, hogy elvégeztem. Pedig hogy fejemet nem tökkel 
ütötték, tudják, kik közelebbről ismernek.

Nem csak nyomtatott könyveknek, hanem köz dolgokról 
szóló Í r o t t  tudósításoknak is igen káros következésük lehet: 
haszinte csak a’ vármegyék’ nyilvános tanácskozásait foglal
jak is magokban. Igaz ugyan, hogy illy tudósításokra semmi

*) Nem gondoljuk, hogy mindazok, kik az ország’ igazgatásáról szó
lanák s azt rostalgatjak, keszek volnának a’ gyeplőt megragadni, 
sót Jiilietőleg illy megkinálást szépen deprecalnának; de ezen ékes- 
szóloknak egy része ezáltal kívánna mély eszmélkedőnek tartatni, 
olly dologról hozván elhatározott ’s szigorú ítéletet, melly méltán a’ 
legnehezbnek tartatik, mások pedig illy beszédek által valamellv 
anyagi hasznot várnak ’s a’ műszer’ gyeplője helyett a’ kerekekről 
lehulló zsírral is megelégednének. A’ s z e rk .

diplomaták azon szerencséért esedeztek, hogy ő felségüknek 
udvarlásukra lehessenek, s erre csakugyan, mint mondjak, 
nyertek is engedelmet. A’ hannoverai uraságok, két vagy 
legfölebb három hétig fognak Carlsbadban mulatni ’s azután 
visszatérendnek Ilannoverába.

IV a ft ,r l>r it annia ’s Irland.
Mit az eddigi választások felől Angliában hallunk , meg

erősíti az általunk kijelentett nézetet. Majdnem minden nagy
obb , névszerint pedig a’ kereskedő- ’s gyárvárosokban a’ sza- 
badelmúek győztek , miként ezt a’ müszorgalom’ uralkodó 
szellemiránya tökéletesen megfoghatóvá teszi ; ezért is ők 
eleinte a’ többit tetemesen felülmúlták, de aztán felakadtak, 
’s ellenfeleiket nem alaptalan remény táplálja , hogy a’ gróf
sági választások által a’ súlyegyent csaknem egészen helyre
állítva látandják. így tehát az előbbeni ülésben uralkodott 
körülmény, t. i. a’ conservativok’ tiszteletet parancsoló ki
sebb száma, ismét helyet foglalna, ’s alapul szolgálna a’lor
doknak minden pusztító rendszabályok’ ellenszegülésére.

E ’ viszonynál fogva méltán föltehetni, hogy a’ választók’ 
politikai árdagálya az titóbbi években jobb irányt vett, és 
hogy M e l b o u r n e ’ ministeriumának hitele épen nem emel
kedik. Midőn s i r  P e e l  Robert a’ fő polezra lépvén új al
sóházat választatott, ellenfelei igen gyenge többséget nyer- 
énck; ha már most minden kedvező helyzetük mellett sem 
lennének hatalmasbak, ’s azon visszaélés’ daczára sem, mel- 
lyet a’ királyné’ nevével s a’ július’ 5kén költ hannoverai 
kormányrendelettel gyakorolnak: világos volna, hogy nem 
csak megállották, hanem nyilván vissza is mentek.

A’ Standard épen olly fontos mint nevezetes oklevelet kö
zöl. Mindnyájan, kik a’ Queen’s-Bench adósság- fogházba 
zárattak egy magoktól aláirt teljes előterjesztvényt küldöt
tek a’ Queen’s-Bench’ főbirájához, De n ma n  lordhoz, melly- 
ben alulírtak az adósság miatti betömlöczözési kegyetlensége
ket, (mellyek alatt jelenleg csaknem 2 0 , 0 0 0  személy nyög)’s e- 
zeknek teljes törvénytelenségét’ a’ nagy charta’ világos és semmi 
törvényes lépés által lenem rontható határozatiból igyekeznek 
kimutatni, melly világosan mondja : ,,Egy szabad polgár se állí
tassák, fogatassék, vagy károsítassék meg rangtársainak törvé
nyes Ítéltén’s az ország’ törvényén kívül“ — olly határozat, 
melly egészen csak az utolsó századokban’s törvénycsavaró jo 
gászok’ kezében bitoroltatott el, sértetett m e g ’s ama’ ször
nyű, úgynevezett hitelezői joggá alakítatott, melly szerint 
az adós adósságát nem fizethetvén , törvényes Ítélet nélkül 
a’ bírák ’s esküdtek által szabadságától megfosztatik ’s rút 
tömlöczökben sanyargattatik. — Voltak az alulírtak közt so
kan, kik 10, 14, 21, sőt 27 esztendeig is folyvást e’ tömlöcz- 
ben tartattak, a’ nélkül hogy ellenök csak egy alapos vád
olt is hozattatnék fel. Közöttük rang, literatura ’s tudomány
ban jeles férfiak találkoznak.

Ilovikban (Noxburg grófságban) botránkoztató jelenetek 
voltak. A’ köznép elfoga minden személyt, kit toryválasztó- 
nak tarto tt ,  levetkeztette, ’s meztelenen hajtá az ország
úton , vagy vízbe dobá. A’ csend’ visszaállítására lovas ka
tonaságot kelle hívni. Vakefieldben a’ választózaj’ következ
tében már két ember holt meg, egyik vagyonos és jeles fér
fin, Ma u d e .

Julius’ 18án reggel T r i n i d a d b a n  az első nyugatindiai 
ezrednél (néger katonák) lázadás ütött ki. Száz négerek, kik

tilalom, semmi büntetés nincsen szabva, mivel még ez ese
tet nem látta előre a’ törvényhozóság; ennélfogva a’ tudósí
tók büntetlenségre hivatkozhatnak. De ha a’ dolgot éretteb
ben fontolgatjuk: a’ kormánynak is igaza van, midőn illy 
tudósításokat gátol; mert kö t e le  s s é ge a’ csendességet fen- 
tartani az országban, ’s eltávoztatni mindent, mi azt meg
háboríthatná. Pedig az emberi természet úgy van alkotva, 
hogy azt még a’ távol történtek is forradalomba hozhatják. 
Mi köze volt például 1831ben Német- és Lengyelországnak 
a’ franczia rendeletekhez? ’s ezekből mégis mindenütt tűz 
támadott. Nálunk is úgy van. Ha valahol nyilvánosan , ám
bár az engedély’ korláti között , szerfölött tüzesen beszél
nek , ’s ezt Írott tudósitások az országban tovább terjesztik: 
ezáltal a’ legtávolabbi elmék is forrongásba jőnek. Tehát az 
illyen tudósító épen ollyan, mint ki viaszgyertyáját valamelly 
világnál meggyujtja, tovább viszi, ’s ott is világokat gyújt. 
A’ gyermekek örülnek ugyan a’ sok lángocskának, ’s ismét 
többet gyújtanak, nem gondolva meg, hogy végtére talán 
igen sok leend a’ lángocska ’s fejők felett a’ háztetőt is meg- 
gyujthatja. —■ De a’ h á z a t y á n a k  n e m  s z a b a d  e z t  h á 
n y a d ú i  n é z n i ;  a’ lángocskákat nem engedheti meg a’ ve
szélyig szaporodni. Így a’ kormány is; mert kötelessége a’ 
csendességet az országban fentartani, ’s gátolni,  hogy ne
hány száz ember millió békés lakost zűrzavarba ne hozzon. A’ 
kormánynak nincs tehetségében az ember’ természetét újra 
alkotni, őt józanabbá, okosabbá és szelidebbé tenni, mint 
a’ miilyen valósággal; hanem csak azon kell iparkodnia, hogy 
az embereket úgy, a’ mint vágynak, Rendben tartsa.

Ezek rövideden az én nézeteim a’ gondolatok’ közléséről. 
Sokan talán serviliseknck , szolgaiaknak t,artandják azokat, 
hanem csak ollyanok, kik nem látnak tovább orruknál. A’jó 
zan gondolkozásnak bizonyosan helyeslendik , ha azt mon
dom , hogy a’ nyilatkozás’ elidegeníthetlen joga csak abban 
állhat, „hogy mindenki felingerlő, nyugtalanító előadásait 
z á r t  a j t ó k n á l  e g y e d ü l  m a g á n a k  akármennyiszer el- 
mondhassa; vitatkozhatik mindenről, gyalázhat mindent, a’ 
mint neki tetszik, ’s gondolatait olly ostobául írhatja l e , a’ 
mint akarja ; de azoknak m á s o k k a l  közlését a’ társaság ke
ményen eltilthatja, mert ezáltal nyugalma könnyen megza
vartathatnék , mit senkinek sem engedhet meg.“ Bécs , au
gustus 17kén 1837. Csaplovics János.

(Toldalékja következik.)

még kétszáz másokkal nem rég egy rabszolgahajórul sza
badhattak meg ’s ezen ezredbe tétettek, föllázadván, tisztjei
ket meggyilkolni iigyekezének, de a’ kerületi katonaság e’ 
gyilkosokra ütvén, közülök 2 0  embert öle meg s hasonsza- 
mút megsebesíte, a’ többit pedig foglyokká tévé. A’ szige
ten reménylék , hogy a’ brit kormány e’ történet után azon 
gondolatával, hogy minden fejér sereget Nyugatindiából 
visszaparancsoljon, felhagyand.

Francziaország.
Paris , augustus’ 9.

A’ kamarák’ eloszlatása már mintegy elhatározottnak lát
szik , ’s a’ „Journal de Paris“ szerint azért, mivel a’ kabi
nétben M o n t a l i v e t  úr Mó l é  úr’ részére álla. A’ „Temps“ 
hírlapban ez esetre jelenleg pairek’ kinevezése hirdettetik. 
Nagyszámú tagok’ elhunyta miatt már hijányok találtatnak a’ 
holtigvaló kamarában, mellyeket pótolni szükséges. Ebben 
a’ szabadelmii elem is hibázik, melly neki más ministerium- 
tól jobban nem adathatik, mint ettől, melly minden visszatorló 
eszmétől idegen. Ez által a’ fölvilágosult férfiaknak egy régi 
kívánsága töltetik be. Minden oppositiónak nagy befolyása 
van a’ többségre, annak munkásságát gyakran gátolja, mené
sét mindig mérsékeli, ’s néha magával ragadja. Jelenleg a’ 
pairek’ oppositiója egyedül aristocratico-legitima, ’s ezen 
irányzatban nincs semmi előhaladás. — De a’ követek’ ka
marájánál találtatnak kijelelendők a’ pairek’ kamarájához, kik 
gyakorlatos isméreteik és szabad elméjök által Luxemburgba 
(a’ pairkamara’ palotájába) illenének, úgy hogy azután né- 
melly előadások mellett csak egy vagy két szavazat sem ma
radna. — M ó l é  ur a’ tengeri ministerrel menend holnap 
E u várba a’ királyhoz, — ’s tán a’ kamarák’ szétoszlatása’ 
parancsát hozandja el.

O r l e a n s  herczeg’ utazása a’ községeknek sok költségük
be került; azonban ő k. fensége bőkezűségének mindenütt 
számos jeleit adá ; ugyanis a’ louvrei, el beufi, roueni, havrei 
’s dieppei jótévő-intézeteknek 1000 frankot; az elbeufi Salle 
d’Asylenek 500; a’ roueni fiatal foglyok’ számára 500 ; az 
irgalmas apáczáknak ’s más jótékony intézeteknek 1500 ; a’ 
roueni szegényeknek 3000; a’ havrei szegényeknek 1000; a’ 
havrei Salle d’Asylenek 500 ; a’ fecampi jótévő intézetnek 300 ; 
a’ st. valryi szegényeknek 2 0 0  ; a’ szerencsétlenül járt ha
lászok’ 15 özvegyének 1500 ; a’ dieppei csipke-kézmügyár- 
beli árváknak 500 frankot ajándékozott stb.

Párisban a’ juliusnapok’ ünnepélye nagy készület és költ
ség nélkül ment végbe ’s igy szinte észrevétlenül múlt el. 
Talán mind belsőleg mind külsőleg a’ ministerium’ érdeke 
hozza magával, hogy ama’ vészteljes történet’ emlékezetére 
szentelt ünnepélyek, a’ mint csak le h e t , korlátoztassanak 
’s lassanként elenyésztessenek ; de még a’ főváros’ „hősi né
pének“  sincs különös oka, akkori tettein örvendenie, mert 
vajmi nehéz volna megmondani, mit nyert légyen vele az éven
ként előforduló tüzjátékon , kivilágításon stb. kívül.

(B. v. w.)
A’ király M o r e a u  és I l y  a c i n t h e  nevű két embernek 

megkegyelmezett, kik a’ nyugati zavargás miatt halálra voltak 
ítélve.

A’ marseillei postahivatal következőkről értesít: „Mivel az 
egészségi küldöttség Civita-Vecchiából ’s Nápolyból minden 
marseillei hajót kivétel nélkül visszautasít, ezennel tudtára

Válasz Harsányi urnák. *)
Füred, augustus’ 14. 1837.

Füredet ecsetlő levele Önnek, honn nem érvén, utánam 
küldetett a’ helyszínre, F ü r e d r e ,  hová egy ide utazó ’s út
közben engem meglátogató kedves társaság’ rugója, a’ barát
ság, csalt el. Levelét tehát a’ helyszínen olvastam, a’ föl
vett tárgyakkal összehasonlítólag. Hűtlen rajzára nem is tu
dom mit gondoljak, tán a’ pesti temetés, mellytől inene- 
kedni akart,  zavará meg agyát, vagy a’ zöldnek látott fü
redi sárga postaliáz fájdította meg fejét, ’s levele csak paro- 
xismusának szüleménye volt.

Először is már az nap’ Palotáról háromszor megforduló 
’s Önt negyedszer Füredre viendő veszprémi postalovakba 
kapezáskodik,' hogy pegazusként nem szárnyaltak korpa táp
szerük mellett. — Erről nem is irt volna , ha eszébe ju t 
vala Önnek azt felszámolni, liogy Palotáról háromszori for
dulás 18, Veszprémből Füredre pedip 2  x/ 2 mérföld; minek 
eredménye legfölebb az lett volna, hogy jóltartott lovait Ön 
ezután, -hogy egy nap alatt 2 0  x/ 2 mérföldet mehessen , kor
pával táplálja.

A’ füredi vendégeket g ő g  ükr ő l  vádolja; mert tán gőg
gel Ítélte. Hisz Füred’ vendégei országunk’ színei, nem Fü
red’ szülöttjei; ’s ha gőgösek volnának is ,  nem oka ennek 
az ártatlan ’s egészséget buzgó Füred; **) de nem g ő g  az,

*) E’ levélnek, melly talán a’ valóság’ fényrehozására szolgálhat, örö
mest adunk helyet lapjainkban, valamint a’ tárgyak’ mindenoldalú 
megrostálása, a’ külön vélemények ’s az illendőség’ korlátái között 
tartott gúny és elménezség mindig a’ közönség elébe fognak ter
jesztetni. Epen azért bocsánat a’ beküldő úrtól, ha egyébiránt helyes 
leveléből a’ Hírnökkel össze nem férő személyességeket kihagyjuk, 
az írásmódot pedig némileg idomítjuk, a’ levelet végre szükséges 
megjegyzésekkel ellátjuk. A’ szerk. °

**) Tudtunkra II. ur az ártatlan Füredet gőgről nem vádolta, hanem 
az ottani társaságot, melly hogy nem Füred’ szülöttje, igen ter
mészetes, sőt más fürdőkben sincs egyébként; de azért mégis né- 
mellyekben nagyobb vigság és barátságos egyetértés , másokban
visszavonultság ’s részinti g ő g — mert általános úgyis lehetetlen__
uralkodik. Azonban lehet, liogy II. vagy maga hibásan látott, va»y 
— a’ mi még hihetőbb — ott talált barátjának valami sértett önsze- 
retete által hozatott e’ gondolatra; mert ezelőtt nehány nappal e«-y 
igen tisztelt barátunk e’ tárgyban ezeket irá Foisztriczböl: „Nem 
titkolhatom fájdalmamat azon rágalmazásért, mellyet a’ füredi sa- 
vanyúviz-helyről egyik leveleződ’ tudósítása’ következésében újsá
godba iktattál, miután mi Füreden magunkat igen jól mulattuk ’s 
é p cn  se  m mi g ő g ö s s é g e t  az idén a’ nagyoknál észre nem 
vehettünk; sőt nagyobb leereszkedéssel soha sem viseltettek mind
nyájunkhoz, mint az idén; *— jó lenne tehát a’ történt hamis elő
adást módosítani.“ A’ szerk.



adatik a’ közönségnek, hogy a’ postahivatal e’ helyre kíilde- 
tendő leveleket előlegesen el nem l'ogadand.

Több katonatisztek, kik az algíri seregnél Spanyolország
ban szolgáltak, rangjok’ megtartása mellett a’ franczia ez- 
redekbe osztattak el.

Spanyolország-.
Bayonne, augustus’ 5.

A’ csatatérről szóló tudósítások olly zavartak, hogy d ó n  
C a r l o s  inelly irányban mozog, nem is tudhatni, valljon 
folyvást nyomul e kelet felé, mire Cantaviejából történt kiin
dulása látszék mutatni , vagy visszajötte e’ helyre azon czél 
által határoztaték e meg, melly szerint ő Z á r i  a te  g u y val 
és G u e r g u e v e l ,  kik összesen 6 — 7000 embert számlálnak, 
egyesiilend. San Sebastiánból 4 zászlóalj indult e l , ott még 
mintegy 9000 ember maradván. E s c a l e r a ’ serege e’ 4 zász- 
lóalljal felül mulandja az említett vezéreket. Don Carlos talán 
nyugat felé probáland utat törni; azonban Palencia’ nyilt 
’s térségen fekvő városát kivévén, minden hely fel- fogja őt 
tar tóz ta tn i; ’s igy Espartero , Oraa és Buerens háta mögött 
lennének. Ezen ide ’s tovni menetek hihetőleg az Ebrón ke
resztüli visszavonulást irányozzák. G u i b e l a l d e  egy zász
lóaljat küldött Penacerada felé segítségül, melly Uranga alatt 
a’ carlosiaktól fog körülvétetni. Két ezeren, kik Pampelunától 
Escalera’ osztályához indultak volt ,  e’ városba ismét vissza
tértek.

A’ „Moniteur -4 augustus’ Í2dikei számában következő két 
telegraíi tudósítást közöl: 2 ) „ B o r d e a u x ,  aug. 1 0 . A’ kö
vetelő útját V i l l a f r a n c a  felé (Cantaviejától délkeletre) 
irányozván, E s  p a r t  e r ő  ’s Or a a  július' 31 ken e’ város 
felé indulának. — A’ castiliai hadszállítvány, melly 5000 
emberből ’s 2 0 0  lobul áll , aug. Íjén Penafielben volt; ez 
Segovia tartomány felé fordult. E ’ hadszállítványból két zász
lóalj meryosi Sierrában és Soriában maradt .44 — 2 ) „ B a 
y o n n e ,  aug. 1 0 ., esti 8  órakor: ,,A’ Madridba 6 kán érke
zett legutolsó tudósítások szerint G u c r g u e  vezérnek mint
egy 5000 emberből ’s 200 lobul álló hada bement Sego- 
viába. A’ vár, inellyet 2—300 ember őrzött, magát feladá. 
A’ carlospártiak utjokat G u a d a r r a m a  felé folytatták. E ’ 
történetek nem igen nagy aggodalmat okoztak a’ főváros’ bá
torsága iránt .44

Madrid, augustus’ 1.
A’ ministerium mindig beljebb keveredik azon cselszö- 

vényekbe, mellyek által az általános nehezteléstől magát 
megmenteni véli. L l u c h a n a  (Espartero) grófot, ki, mint 
józan gondolkozásu féríiu, a’ ministerek előtt már régóta gya
nússá lön, a’ hadseregtől, melly kezeiben veszélyes műszerré 
válhatnék, el kelle távoztatni, de egyszersmind alkalmas ür
ügyet találni, miszerint a’ general igazságtalannak látszas
sák, ha fővezérségtőli visszaliivatása miatt panaszra fakadna. 
A’ hadminister, Almodovar gróf, tehát benyújtó elbocsátatá- 
sát;  a’ kormányzó királyné pedig elfogadd, ’s 29kén költ 
rendeleténél fogva Lluchana grófot hadministerré nevezé, 
azon hozzáadással, hogy a’hadsereg’ fővezérségét mindaddig 
folytassa, „mig azon eset, melly a’ mondott napon költ kir. 
parancsolatban tudtára adaték, meg nem jelenend .44 De mél
tán kételkedhetni, fog e Lluchana ezen hívásnak engedelmes
kedni, ’s ülend e egy széket F e r r e r ’ barátival és M c n d i -  
z a b a l l a l ,  ki egykor, midőn nehány vörössapkást (chapel-

gorri) templomrablásért agyonlövetett, a' cortesgyülésben 
fejét kívánta. Csak kevéssel ezelőtt nyitott Lluchana rést a’ 
hírlapokban neheztelésének, mellyel az uralkodó demagog 
párt iránt viseltetik, ’s ez épen most küldött titkos követeket 
Cataloniába, pénzzel ellátva, hogy a’ katonaságot M e e r  báró 
ellen felbujtsák. Nem sokára meglátjuk, minő kimenetele 
lesz ezen ármánykodásnak. Ideiglen P e d r o  d i a i o n  viseli 
a’ hadministerséget. Lluchanának előtte van V a l d e s  és l to -  
d i l  generálok’ intő példája, kik mindenketten egyszersmind 
hadministerek és fővezérek voltak, ’s a’ legnagyobb gyalázat
ra jutottak.

A’ „Sentinelle des Pyrénées44 szerint U r a n g a  vezér, és a’ 
Navarra ’s Bask tartományi junták katona-állitást határozá- 
nak el minden fegyverfogható ifjakból. Két, különkülön 200 
emberből állandó csapat Castilia részére is fog létesítetni. 
A’ lovak Francziaországban fognak vásároltatni. Zubiri mel
lett a’ carlosiak nehány jól megterhelt öszvért fogtak el. A’ 
christinók a’ carlosiak’ navarrai megerősített állásaira meg
támadást ezélzanak. E ’ tartományban és Alavában a carlosiak 
hadi ereje igen csekély; 4 zászlóalj Bilbao , ő Ernani előtt 
áll, a’ többi don Carlos’ seregéhez ment.

Egy pampelunai levélben ezt Írják: E s p a r t e r o  július’ 
30 és 31kén a’ hadsereg’ különféle állásait szemlélte meg; 
midőn hadministerré lett kineveztetéséhez szerencsét kíván
tak, azt válaszoló, hogy a’ hadseregnél marad mindaddig, 
mig a’ pártosok semmivé nem lesznek téve; akkor a kormány
zó királynénak tudósítást viend felőle ’s hivatalába lépend. — 
Egy délfrancziaországi hírlap szerint július’ 30kán San Juan 
de las Abadessas mellett M e e r ’ és U r b i s t o n d o ’ hadai kö
zött tüzes csatára került a’ dolog, mellyben az utóbbiaknak 
kellett engedniük. Meer’ fő hadi szállása 3 Ikén Campredon- 
ban volt; O s o r i o  dandárával Puycerdából hozzá megérke
zett. — Don C a r l o s ,  mondják, Cantaviejánál ’s Alsó-Ar- 
ragonia’ hegyes részében egy megerősített vonalt szándéko
zik felállítani. Mivel Cantavieját Arragonia’, Catalonia’, Valcn- 
cia’ ’s Castilia’ kulcsának tekinthetni, e’ hely a’ carlospártiak’ 
minden jövendőbeli hadmunkálatinak középpontja’s meggyőzet- 
tetésök’ esetében gyülhelyök leend. 'l'öbb ezer paraszt dolgozik 
az elárkolásokon, ’s valamennyi carlosi bandának meghagya
t o t t , hogy azokat Oraa ’s Espartero ellen védelmezze, kik 
don Carlos’ visszavonulását az Ebrón akadályoztatni akarják. 
A’ trónkövetelőnek, mint mondják, Cantaviejában nehány 
ágyúja 's 15,000 emberből álló rendes katonasága van , a’ 
9000 ezer emberre menő bandákat ide nem számítván. A’ 
carlospártiak 22dike óta több mint 2 5,000 darab vágómar
hát hajtottak Cantaviejába.

P o r t u g á l i a .
A’ do n  P e d r o ’ chartájának fÖlélesztésére törekvő fölke

lés mindinkább terjed ’s jelesül azon hadaktól ered, mellyek 
roszűl vagy épen nem fizettetvén, egy másik alaptörvénytől 
reménylenek ótalmat az élihelhalás ellen; ’s ez nem nagy
ítás, mivel a’ ministerium maga is megvallja , hogy a’ várőr
izeteken lévő katonák’ nagyobb része segédszerek’ , zsold’ 
’s élelem’ híjával van. Nem tartjuk érdemesnek, e’ kellemet
len jelenetek’ részletességeibe bocsátkozni, az olvasó meg 
fog elégedni a’ vég-eredménnyel, ’s ez is csak alrendül érdek
kel bir. Csekély véleményünk szerint a’ régi Európának mind
egy , akár ama’ papiros lép folyamatba , akár a’ mostani

mit Ön igy nevez, hanem századunk’ korszelleme’ szülemé
nyeinek védszere, veszélykeriilési mód;  mert mai világban 
a’ legjobb szívű ember is kénytelen óvakodni — — — !
Azonban midőn Füred’ vendégei társasági lakomák, kikocsi- 
zások, hajókázások között mulatnak; midőn táblás asztalok
nál mágnásokkal vegyiilten ülnek az alrendüek, ’s a’ fenforgó 
tárgyról egyenlő joggal beszélnek, ha t. i. beszélhetnek : 
ekkor a’ még ki nem ficzamodott ész Füred’ vendégeit gőg
ről nem vádolhatja.

Az épületek’ megtekintésekor Ön nem elég jól nyitó föl 
szemeit; mert itt minden épület szép ’s csinos, különösen 
az új f ü r d ő h á z ,  — a’ H o r v á t h - h á z  pedig n e m l e g 
s z e b b ,  csak legnagyobb; — továbbá hogy a’ lakházak sem 
az uraság’ építményei, az épen hamis állítás, hisz a’ kis vá
rost képező Füred’ épületeinek három negyedrésze uradalmi, 
— az ékes űj fürdőház pedig lakház i s , még pedig kényel
mesen, divat szerint bútorozva.

A’ tisztaságra nézve azt mondom Önnek, hogy a’ séta- ’s 
lakhelyek, szóval, hol vendég j á r , mind tiszták. Igaz, hogy 
én a’ szemétdombokat nem kerestem sétahelyűi; tetszett volna 
Önnek a’ Horváth- ’s vendégház közötti csinos utczán, a’ hi
deg fürdőhöz vezető, fákkal beültetett tiszta utón menni a’ 
hideg fürdőbe, ’s onnan vissza is szinte azon jőni: igy be 
sem piszkolta ’s azon képtelen gondolatokba sem keverte 
volna magát, hogy az „eleven-holt házaspár“ czímü darab 
a’ hideg fürdő’ utjának paródiája.

A’ színészet’ kisebbítésére szava sem lehet Önnek , mert 
ismerjük K o m l ó s i t ,  darabjait, társasága’ tagjait, S z e r 
d a h e l y i t ,  L á s z l ó t ,  Dé r  in é t  ’stb., kiket a’ pesti játék
színben rövid időn komolyan , de híven bírálhat Ön.

A’ vendéglők általában a’ köz megelégedés’ nyertesi; de 
hogy Ob er h a u  s e r n e k  mindenkor számosabb vendégei le
hettek, a’ jelenből Ítélem, habár a’ dombi vendéglő’ aszta
lához inágnesi erők is vonhatták a’ vendégeket.

A’ köz megelégedésért mindent áldozó földesuraság nem
hogy semmit, sőt inkább mindent tön. Azért ha átlátta volna 
Ön, hogy a’ ligetnek ríj Ízlés szerinti alkotása most vétetett 
munkába; hogy a’ ligettől egészen a’ szőlőkig vezető, fákkal 
beültetett sétatér kész hasznot adó szántóföldből formálta- 
tott tetemes váltsági költségen ; hogy az ezzel kapcsolatba 
vett szőlő szinte mulatóhelyül fordítandó; hogy a’ fürdők ’s 
lakházak újdon-újan állítattak fe l ; hogy a’ vendégek a’ vendég
lőktől felettéb ne huzattassanak, a’ roppant fogadó bér nél
kül adatott Oberháusernek; azonfelül könyv állítatott a’ ven

dégek elébe, hogy ú j í tá s i ’s javítási terveiket szabadon bele 
Írván, igy a’ köz kivánatot sinórmértékiil véve, az uraság 
mindenkép a’ köz megelégedést eszközölhesse; — mondom, 
ha ezek lettek volna figyelme’ tárgyai, vagy ha olvasta 
volna dr. L u d v i g  K. S. vagy M i s k o l t z y  Károly’ kiadott 
munkáit, a’ bécsi ’s pesti űjságleveleket stb., vagy ha tudná, 
hogy az uraság szépitési munkálatiban a’szomszéd apró bir
tokosok miatt (mit Ön épen az uraságra ken) mennyi gátot 
lá t;  — bizony, mondom, levelét nem Írván, legfölebb ész
revételeit a’kitett könyvbe jegyzetté volna : szemmel látott ta 
núja lévén annak, hogy a’ közjóért csak illy uraság tesz mai 
világban ennyi ’s illy áldozatokat. *)

Tüskéül.

Pest, aug. 17. 1837-
Elösmérem hibámat, hogy a’ Hírnök’ lső számában nem

zeti színházunk’ még ez idei felnyitásán tamáskodtam; velem 
sokan egyaránt vélekedtek: annál nagyobb tehát annak ér
deme, ki a’ ki nem vihetőnek vélt dolgot kivívta. Másod al- 
ispányunk t. F ö l d v á r y  Gábor űré a’ koszorú, kinek fárad- 
hatlan törekvése és munkássága úgyszólván semmiből alkotá 
a’ magyar Tlialiának ezen oltárát, mellyen f. h. 2 2 én fog
nak először játszani. Sokan velem együtt nem helyeslik, 
hogy B e l i z á r r a l  avattatik föl ezen középponti nemzeti 
színház. Nem tekintvén azt, hogy a’ múlt hónapban An- 
schiitzet láttuk német színpadunkon ezen szerepet nehezen 
elérhető tökéllyel adni; — hogy a’ darab maga tartalmánál 
fogva nem alkalmas egy űj színház’ megnyitására: — csak 
azt említem, hogy midőn 18I2ben a’ pesti nagy színház meg
nyittatott , egy különösen ezen alkalomra készült nemzeti 
darab — habár német nyelven is — adatott. — Nem érde
mel e a’ nemzeti színház hasonlót? feleljen erre, ki a’ da
rabot választó. **)

*) A ’ mennyire e’ levél alapos felvilágitást, igazolást vagy megezá- 
folást foglalna magában, azt teljes mértékben méltányoljuk; meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy I l a r s á n y i  ur’ lángésszel teljes le
velében semmi ollyast nem találunk, mi keserű kikelésekre vagy 
fenhéjázó lenézésre okot adhatott volna; sőt kénytelenek vagyunk 
megvallani, hogy T ü s k é s !  urnák levelét — kivált eredeti 
formájában tekintve — a’ Füreden uralkodott hang’ finomsága’ 
kissé vastag tolmácsolójának tudnék ismerni. Suum cuique! A’ szerh.

**) Valóban, a’ magyar állandó színház’ m e g n y i t á s á r a  a’ megbu
kott, vak hőst mi sem tartjuk szerencsés választásnak.

tartamija meg értékét; mindenik revolutioszerü, egyik sem 
képes a’ szerencsétlen ország’ sebeit meggyógyítani ’s neki 
csak tűrhető politikai állapotot is szerezni. — Ennélfogva 
azon ritka esetben vagyunk, miszerint egyet érthetünk a’ 
mostani ministeriummal, melly egy hirdetményben elég 
őszintén ezt mondja: ,,’S mit gondolunk vele, akár charta, 
akár szinte szabadelmű alkotmány által korinányoztatunk?“

Lissabon, július’ 26.
Ilire van , hogy Elvasban a’ chartát csakugyan kikiáltották, 

de mivel a’ seregek nem állottak mindnyájan hozzá, a’ pár
tosok da  G r a 9  a erősséget elfoglalták 's oda visszavonultak.

Lissabonból július’ 28ról — úgymond a’ „Morning Chro
nicle“ — azt Írják, hogy a’ charta’ részére kiütött lázadás 
nemhogy elnyomatott volna, mint a’ kormány hitte , sőt na
ponként mindinkább terjed. Szükséges, hogy ez jól megbirál- 
tassék , mert a’ mostani ministerek’ zsarnoki bánásmódja az 
értekezés’ szokott útjait elzárván , igy a’ közönség tudatlan
ságban tar ta t ik , vagy, a’ mi még roszabb, a’ történetek’ 
folyamára nézve tetemesen csalódik. Olly országban , mint 
Portugália, hol a’ különféle tartományok és távol felvő városok 
közötti összeköttetés épen nincs megkönnyebbítve, a’ mini 
sterilek, ki olly merész minden hírlapot elnyomni, melly 
nézeteivel szolgailag meg nem egyez, sikerülhet a’ népet 
mindaddig csalni, mig az fegyveres erő’ megjelenése által 
nem világosítatík fel. Ila a’ „felkelés ,“ a’ mint nevezik, olly 
tökéletesen elvan nyomva, mint előadják, valóban meg nem 
foghatjuk, miért ragaszkodnak olly állhatatosan az alkot
mányellenes óvakozásokhoz , mellyek tevőiknek túlságos sza
badelmű (ultraliberalis) nézeteivel olly szembetűnő ellenti- 
ségben állanak. Don P e d r o ’ chartája valóban nem eléggé 
szabadelmű olly statusférfiakra nézve, kik az ellenség’ moz
dulatáról terjesztett „puszta hírre44 a’ szabadság’ gyakorla- 
tos elismerését azáltal bizonyítják, hogy a’ „habeas-corpus“ 
törvényt eltörlik, midőn egy szerfölött zsarnoki végrehajtó 
hatalmat — mert Portugáliában nem a’ királyné gyakorolja 
a’ végrehajtó hatalmat — szintolly zsarnoki tehetőséggel ru
háznak fel ’s minden nyilvános hírlapot elnyomnak, kettőt 
kivévén, mellyek nyomorűak és hazugok, de pártjának igen 
alkalmas létegei. ’S ezek a’ szabadságnak ama’ barátjai, kik 
annyi rokonérzetre találnak a’ franczia republicánus sajtónál 
’s a’ miénknek is egy kis tudatlan részénél, melly magát 
Anglia’ demokratikai érzelmei’ szószólójának meri tartani.

N é m e t o r s z á g .
Mainz, augustus’ 11.

Már nagyszámú vendégek jőnek ide, kik a’ mi nagy ünne
pünkben, a’ miveltség’ ünnepében, G u t t e n b e r g ’ ünnepé
ben részt venni akarnak. A’ vendégfogadók telvék, a’ privát
szállások elfoglalvák , ’s már nehéz szállásokat kapni vagy 
megrendelni. Kérkedve kell elismernünk, hogy lakosink ez 
alkalomnál szerénységüket, méltányságukat és vendégsze
retőtöket meg nem tagadják, és semmi nyereségvágyat nem 
mutatnak. Sok lakos ingyen fogad be vendégeket, mások pe
dig aránylag igen csekély lakpénzért, ’s mindent elkövetnek, 
hogy az idegeneknek az ittlétet kellemessé tehessék. Darm
stadt, Frankfurt, Mannheim, Wiesbaden, Hanau, Offenbach 
stb. szomszéd városainkból igen sok látogatást hirdettek ; sőt 
némellyek ezen városok közül önállásu előrajzot (programma) 
is készítettek, ’s ünnepünkhöz tömegestül, önmódjok ’s ter-

Nagy hőségünk mindenkit eltikkaszt, és ki csak teheti, a’ 
Dunában frisíti tagjait; de a’ viz’ melegsége is tegnapelőtt 
már a’ 21 ik fokot valamivel meghaladta. Esőt kívánnak mind, 
nyáján — a’vásár majd talán hozand esőt és más újságokat is 
mellyek nélkül most szűkölködünk. Két szerencsétlen eset 
történt a’ héten: vasárnap délután egy ifjú órás, kinek kü
lönben jó magaviseleté dicséretes vala, boltjában, nem tudni 
miért, felakasztá magát; Hétfőn estve pedig g. B. K. zár
gondviselőjére az ablakon keresztül lő t t ,  de nem találta; 
oka v o l t , hogy a’ pazarlónak nem akart pénzt adni a’ gond 
viselő.

A’ pesti publikumnak egyetlen mulatsága a’ színház: C a r l  
kisasszony és W u r d a  ur szép éneklő előadásaik által mint 
vendégek életet hoztak a’ színpadra ; — különös dicséretet 
érdemel hazánkfiának Wurdának gyönyörű hangja, de erről 
is el lehet mondani „nemo in patria propheta,“ Hamburgba 
lévén engagirozva olly fizetéssel, mellyet honunk’ egyik szin- 
padja sem adhat neki.

A’ kétszáz utast hozott „Nádor44 gőzhajó-tegnap este he
lyett csak ma reggeli hatodfél órakor érkezett meg, egy zá
tonyon 9 órákig vesztegelvén: a’ nagy költségű vízi sarkan
tyúknak teliát még nem igen tapasztaljuk hasznát, ha az 
alig 4 lábnyi mélyen menő gőzös elég nagy vízállásnál mind
untalan felakad. *) —

Pesti Lajos.

Egy ünneplés’ alkalmával, melly a’ nagyur’ Konstantiná- 
polyba szerencsés visszajötteért tartaték’ ’s mellynél maga 
M a h m u d  szultán is, az egész diplomatiai testülettel jelen 
vala, az ott tanyázott B a c h  né asszony’ kötéltánczos és lo
vagtársasága adta mutatványait.

Alig kapott a’ fehérczékla-czukor lábra Francziaországban, 
már is egy hatalmas vetélkedés fenyegetődzik ellene. Egy 
gyárosnak t. i. eszébe ju ta  tökből készíteni ezukrot, ’s e’ 
czélra már gyárat is csináltatott.

*) A’ Vidra is ígért haszonvehetőségét ugyan soványan teljesítette.
A ’ sz.



vök szerint járulnak. Távolabbi városokból, névszerint azok
ból, mellyekben a’ német könyvkereskedés csak valamennyire 
is virágzik, hozzánk küldöttségek érkeznek. A’ rendőrség’ 
részéről jeles intézkedések tétettek, egyfelől hogy azon rop
pant embertömeg, melly e’ három napon itt egybegyülekezik, 
a’ szerencsétlenségtől megóvassék, másfelől a’ vagyon’ védel
mére. Az ünnepélyek fényesek leendnek, ’s azoknak kell is 
lenniek, azon rendkívüli előkészületekből Ítélve, mellyeket 
városunk tesz; tetemes pénzmennyiséget ajánlott e’ végre a’ 
városhatóság, ’s a’ rendelések okosak és nagyszerűek. Az 
idegeneknek az előestén üdvözlő-ünnep adatik a’ Rajnán. így 
tehát, ha nem csalatkozunk, Mainz augustus’ 14, 15 és l öán 
olly ünnepeket látand, minők itt századok óta nem láttattak; 
Guttenberg pedig e’ napokon olly megtiszteltetésre fog ta 
lálni, minőt érdemel, minőt méltán követelhet ’s minőt már 
régen kellett volna nyernie!

Baden nagyherczegség’ követkamaráját még eloszlása előtt 
M e l k e r  ur egy panaszdallal (elegia)látogatta meg, melly- 
ben a’ német szabadság’ romlását siratja. Kötelesség ’s lelki- 
isméret által vélé magát felszólítottnak, hogy erkölcsi pa
naszra fakadjon azon elvek ellen, mellyeket a’ nagyherczcg’ 
ministerei követtek ; legborzasztóbb színekkel festő ama’ szo
morú következéseket, mellyeket ,,a’ német szövetség’ szol
gájává lett politikája a’ kormánynak“ szükségkép szü l; ’s 
aztmondá, hogy a’királyszéket és alkotmányt romlás fenye
geti, ha holnap e’ politikát meg nem változtatják. Ámbár 
R ó t t  eck ur hasonló értelemben, de ,,mérséklettebb“ han
gon nyilatkozott, az ügy még sem talált viszhangra. Az ál- 
hazafiűság’ illy jeleneteinél talán soknak jut eszébe Estei 
H i p p o l y t  bibornoknak amaz ismeretes kérdése: „Lajos mes
te r ,  hol veszi kend mindezen bohózatokat?“ (B.p.W.)

Hannovera, augustus’ 7.
A’ király ministeriuma’ ajánlatára elfogadá a’ cambridgei 

herczegnek azon nagylelkű kínálatát, miszerint ama’ drága 
könyvtárt, mellyet ez országban laktakor gyűjtött, Ilanno- 
vera’ ’s Németország’ szomszéd részei’ históriájának számára 
a’ királyi könyvtárral olly föltétel alatt akarja egyesíteni, 
hogy a’herczegi gyűjtemény a’ királyi könyvtárban saját osz
tályt képezzen, de a’ herczeg’ tulajdona maradjon. Ezen min
den liistoriakedvelőtiil forró köszönettel fogadott rendelés ál
tal kiváltképen a’ kéziratokat, mellyeket a’ herczeg nagy költ- 
séggel gyűjtött, tudományos használat végett ezután is mint 
eddig, mindenki olvashatja.

T ö r ö k o r s z  á g1.
Konstantinápoly, augustus’ 2.

E m i r  basa, az újólag kinevezett drinápolyi kormányzó, 
ki előbb Thessaliában ’s Albániában volt igazgató, a’ napok
ban ide megérkezett, miután Albániában a’ részére állított 
kezesek is eljövének. Azon hireket, mellyek T a fy 1 B u s y -  
ról szárnyaltak, megvalósítandja, mellyek szerint az albaniai 
újabb mozgalmak’ következésében magát nagy gyanúba ej
tette. — Több albaniai kerületek, szabadon ’s minden titko
lódzás nélkül E m i r  basának tudtára adatták, hogy ők a’ 
r égi t ö r v é n y s z e r ű  u r a l k o d á s n á l  e g y e b e t  n e m k í 

v á n n a k .  Annakokáért az albaniai reform lassan haladand 
előre — és a’ szultánok itt megjelent legújabb fermánjai azt 
gyaníttatják , hogy a’ mozgalmi pártok ezáltal lecsendesiil- 
tek. — A’ folyvásttartó kereskedési crisis’ daczára minden 
nemzetbeli kereskedők elébe a’kereskedői csarnok’ élénkebbé 
tevésére nézve azon terv terjesztetett, hogy valamint Euró
pában, úgy itt is meghiteltetett hajhászok (Sensal) állítas
sanak, ’s kétséget nem szenved, hogy ez elfogadtatik.

A’ kereskedési crisis’ következtében az jitóbbi dögvésztől 
fogva több házak megbuktak ’s minden foglalatosságok fel
akadtak. Aleppóbul, Trebizonteból, sőt magából Smyrnából 
is hasonló szomorú kereskedési hírek érkeztek. — A’ kapu
dán basa’ hajóhada, melly tudomásunk szerint ezelőtt 14 nap
pal evezett e l , nagyobb részint a’ Marmora tengerparti ifjú 
görögökből áll, kiknek mint látszik, főczéljok magokat a’ 
tengeren gyakorolni; de ama’ tudósításra, hogy a’ tengeri rab
lók’ beye A d r a m i t e  még egy török corvettet is megtáma
dott, a’ kapudán basa ezen rablók’ megzabolázásavégett vitorlá
zott oda. O t t o  görög király is jelenleg ezen rablókat űzőbe 
vétette ’s ama’ hires C a n a r i s  admiral’ hadi vitézségét teszi 
ezen merész legények ellen próbára. — M. B u r g e s s , a’ ta- 
b r is i’s persiai új angol consul, nehány nap előtt érkezett ide 
Londonból, és lord P o n s o n b y val tartott némi értekezése 
után azonnal útját tovább folytatta. P ersiá b ó l érk ezett utolsó 
hirek minden tekintetben nagyon nyugtalanítók ’s a’ világ- 
szertei kereskedési crisis az idevaló persiai kereskedők’ min
dennemű árúinak eladását megakadályozá, mellynek követ
kezése az lön, h o g y  m i n d e n  p e r s i a i  k e r e s k e d ő k  Ösz- 
s z e s e n  f i z e t é s i  t e h e t e t l e n s é g ö k e t  nyilatkoztaták. 
Képzelni lehet azon benyomást, mellyet e’ hir az idevaló ke- 
reskedőségben tett. Azonnal a’ Persiával kereskedési vi
szonyban álló legnagyobb kereskedők összegyűltek és a’ vál
tólevelek’ fizetése’ halasztását ajánlák, sőt részenkénti sege
delemmel is kínálkoztak; de mind híjában. Számos persák 
oda nyilatkoztak, hogy ők mostanság semmibe sem avatko- 
zandnak; ennélfogva a’ persák és örmények között leírhatat
lan hitel-csökkenés uralkodik. — A’ dögvész jóformán csilla
podott, hanem a’francziák közül V a n r e l l a s  angol őrnagyot 
elragadta. — T a h i r  basa Tripolisból a’ Massuratai scheik- 
et egész családjával kezeskép magával ide liozá, ’s ezek va
jának , kik a’ porta’ ministercinek T a h i r  basa mentségét 
az ottani szabályokra nézve benyujták. A’ szultán ezeknek 
értesítése után megörvendeztetve hivatta maga eleibe Tahir 
basát ’s e’ szavakkal lepte meg: „Fel vagy minden vád alól 
mentve, térj haza ’s szultánodnak tovább is tedd szolgála
tod’.“ Ezen audientzia után A c h m e d  bey al-admiral paran
csot vön, hogy őtet Tripolisba vigye, hova a’ nagyurnak tel
jes megkegyelmezését vitte magával.

A’ szultán’ utazása ’s visszatérte óta, melly az ország’ 
belső igazgatására nézve már is igen jótékony következésűvé 
lön, semmi sem gerjesztett olly figyelmet, mint a’ szultánnak 
a’ gabona’ eladását ’s az ország’ belsejében s’ tengerpartok körül 
lehető k i ’s behozatását tárgyazó fermánja. Hanem három nap
tól fogva még örvendetesebb hir forog a’ fővárosban , melly 
a’ török aristocraták 's oligarchák’ egyedárosságán (monopó
lium) halálos csapást tön. Ez pedig semmi egyéb, mint bi

zonyos fermán, mellyet a’ szultán az utóbbi nagy divángyü- 
lésben készíttetett, melly jövendőre minden tartományi kor
mányzót, agát, ’s köz tisztviselőt eltilt a’ kereskedésnek akár 
egyenes akár mellékes üzésétől. Ez olly nagy újítás , miről 
senki csak képzelődni sem mcrészlett, mivel a’ tartományi 
helytartók, kik minden élelmi czikkek’ árát nem csak kiszab
tá k , hanem még egyedárosságot is űztek, ennélfogva a’ 
legnagyobb szükséget eszközlötték elannyira, hogy a’ nép
nek minden -zsírját kiszívták. A’szultán utazása’ alkalmával illy 
igazságokat hallott a’ biráktól ’s papoktól, ’s ha e’ ferman 
létre jő , mind a’ moslimokra mind a’ rajákra nézve űj idő
szak kezdődik. Ennélfogva természetes, hogy a’ divánban 
fontos szavazatok voltak ellene, de a’ szultán’ szilárd akaratja 
bizonyosan minden ellentállást elhárítand , másfelől pedig a’ 
mostani crisis a’ polgári igazgatás’ általános javítására szo
rítja a’ kormányt, melly eddig a’ kormányzók’ kényétől füg
gött. V a s s a l  effendi minden európai tartománybeli alatt
valók’ panaszait félre vetette, ’s hihetőleg a’ tőlök minden ki
gondolható módon kicsikart sommában a’ kormányzókkal meg
osztozott.

Smyrna, augustus’ 1.
A’ dögvész majd egészen megszűnt, ’s B o u l a r d  orvos 

mindent elkövet egy minden nemzetbeliek’ számára építendő 
kórház’ a lapítására. M agok  a’ z sid ók  is h o z z á  á llo tta k  ezen  
tervhez ’sz ügyvivőket küldöttek Európába, hogy e’ végett 
minden zsinagógáknál segedelempénzt szedjenek össze. Ga- 
lipoliban ellenben újólag borzasztólag diihösködik. — Az 
epemirigy üamascusban ismét kiütött és sok embert ragad 
el. — Egyiptusból, Syriából, valamint Görögországból is 
semmi űj hirt nem kaptunk.

PÉAT£-FOI,YAUI.
Becs, nugus/us’ 1.9.

A’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 petes p .p ..............105%
77 77 77 77 77 4  ,i 77 • • •  • 100  /s
•>■> 77 77 77 77 3  77 77  / | #

Kölcsönvett 1821. évről, 100 frnt............................... „ . . . .  l4 3 3/j0
Bécsi slatusbank-kötelezvény 2 l/2 pcentért.............. ...... . . . .  —
Bankactiák darabonként..................................................... . . . .  —

IDimavIzallas Pozsonyban
augustus’ 21.;  ........................................................................  4 láb 2 uj.

G a h o n a a  r
pozsonyi merő garasával b. b.

Tiszta búza Rozs Árpa Zab Kukoricza
Ungvár, augustus'’ 3. 82— 86 66—70 46—48

COCO1CO 80—86
Új-Becse, » 4. 35— 40 — 25 30 —
Pécs, » 5. 70 50 30 30 —
Debreczen, » 8. 60— 70 30 20—30 — —
Mosony7, » 10. 60— 104 45—50 29—35 20—28 55—66
Arad, » 11. 72 50 21 24 58
N. Becskerek, » 11. 35— 50 — 20—25 20 45
R. Komárom, 12. 54— 66 32—36 27—30 — —
Szeged , 2) 12. 55— 60 — 25—30 25—30 60
Újbány7a, 7) 14. 82—100 62— 68 56—60 31— 36 —
Pozsony, » 18. 58— 85 40—43 37—39 28— 31 72—74
Pest, » 18. 5S— 75 36—39 34— 36 22—26 58— 62

Előfizetési jelentés
a’

„Honi czímerlapra.“
Haladni a’ korral, a’ nemzeti ipart ’s mivelődést te

hetség szerint elősegítni, minden igaz jő polgárnak kö
telessége. Ez irányból indulva ki, bátorkodik alább 
nevezett „HONI CZIMERLAP“ czím alatt sajtó alá 
bocsátandó munkájára előfizetést hirdetni. E’ műtárgy 
3 láb magas ’s 3 1/» láb széles finom velinen Magyar-, 
Horvát- és Tótország’ nemes megyéinek, jász és 
két kun kerületeknek, a’ szabad 6 hajduvárosnak, nem 
különben az 1836dik évi 21ik törvényezikk. tartalma 
szerint Magyarhonhoz csatolt Kraszna, Középszolnok, 
Zaránd megyék” s Kővár vidékének még ez ideig sehol 
ki nem adatott czíraereit’s pecsétjeit képalakban, szor
galom- és pontossággal készülve valódi czímertudo- 
mányi színeikkel, mint azok az eredeti oklevelekben 
láthatók, adja elő. A ’ kép’ közepén jobbról Á r p á d  
dédősünk olly állásban szemlélhető, mintha a’ vele 
szemközt álló most dicsőségesen uralkodó V. F e r d i 
n a n d  mélyen tisztelt fenséges Császár és Királyunknak, 
a’ közöttük goth ízlésű asztalkán fekvő magyar szent 
koronát, a’ többi királyi ékességekkel együtt, átadná.

Bemutattatván a’ munka I s t v á n  cs. k. fenséges örö
kös Föherczegnek, kegyes megelégedésének jelét azzal 
nyilványítá, hogy a’ munka’ létesíthetésének kieszköz
lésére hathatós segédkezét nyújtani első kegyeskedék.

Utóbb t. n. Pest megye’ tt. karai és rendei folyó évi 
Szent-Ivan’ hava’ 6án tarlatottközgyülésökbeu, e’ mun
kát hathatos pártolásukkal támogatni ’s nemzeti ösztö- 
nil kegyeskedtek elősegitni.

A ’ nagyméltóságú magyar királyi helytartó tanács 
pedig folyó évi szent Jakab’ hava’ U én 21,609dik sz. 
alatt költ kegyes rendelésénél fogva, méltóztatott a’ 
munkát jóváhagyni ’s annak leedzetését megengedni. 
— Ezeknél fogva azon alapos reménnyel kecsegteti 
magát alulirt, hogy érdekes nemzeti munkáját számos 
hazafi pártolandja. Előfizetést elfogadnak:

Pesten: T. P aj or Titus ur, t. n. Pest megye’ hites 
aljegyzője.

A’ „Hazai ’s Külföldi tudósítások’“ hivatala* 
Zöld-kert ulcza, 59Sdik szám alatt, t. 
Iíulcsárné’ házában.

A ’ „Regélő és Hon miivész** szép művészeti 
folyóiratok’ hivatala, Al-Dunasor Kropf- 
liázban 11 'Tik szám alatt.

T. B o r s o s Márton ur, az „Ismertető’** szer
kesztője ; Magyar- és Hatvani-utcza’ szög
letén „fekete elefánt“ czímü bolt felett, 2ik 
emeletben.

E g g e n b e r g e r  József és ifjabb Ki l i a n  
György könyváros urak. »

Budán: T. J a k a b  István ur, bölcselkcdési tanár, 
hites jogvéd, m. tudós társasági levelező 
tag, több ns. megye’ t. bírája, ’s a’ m. k. 
helytartó tanácsnál jegyzőkönyvi iktató, 

i ’T A’ budapesti német hírlap’ hivatala.

Nógrád vármegyében: T. Jeszeniczei J a n k o v i c  h 
Antal ur, t. n. Nógrád vármegye’ első 
alispánya.

Egerben: T. F e n y v e s y  Ferencz ur, hites jogvéd.
Debreczeuben: T. S i m o n f i  ur, városi tanácsnok.
Szegeden : T. W  ö b e r György ur, városi tanácsnok.
Károlyváratt: T. K l o b u c s a v i t s  Károly ur, pol

gármester.
Kőszegen: T. N a g y Károly ur, táblabiró és kapitány.
Sopronyban: T. M a r tayny Fridrik ur, sz. k. Soprony 

városának helyettes kapitánya.
Győrben : T. R á b a István ur, városi tanácsnok, ’s 

több ns. megye’ táblabirája.
Székcs-Fejérvárott: R a i l d  Alajos ur, könyváros 

és könyvkötő.
Veszprémben: T. H a l á s z  Ignácz ur, t. Veszprém 

megye’ hites mérnöke.
Pozsonyban : A ’„Hirnök“ czímü új hírlap’ tulajdonosa.
Ára ezen érdekes műnek 5 ft. pengő pénz , azon meg

jegyzéssel, ha a’ mű meg nem jelenne, pénzét minden 
t. előfizető visszakapja.

Költ Pesten, augustus’ 18kán 1837- ( l )
Lene só Mihály J. 

a’ honi czímerlap’ kiadója.
Lakása József-városban, Nap-utcza, 83ik szám alatt.

f f l e ines í t e t t  b i r k á k  
árverési Jelentése.

*

Föméltóságú herczeg L i e c h t e n s t e i n  Alajos ÁCSI 
uradalma’ részéről ezennel köz hírré tétetik, hogy e. 
f. évi sz. Mihály’ hava’ 6ik napján reggeli 9 órakor 
Ácson tettes Komárom vgyében kebelezett helységben 
az uradalmi majorban a r v e i ' C S  fog tartatni, mellyre:

öregebb anya-birka.......................... 670
jerke (nőstény) bárány................ 130
hágó-kos ............................................  60
tokló (1 éves) k o s ........................ 20
ürü ........................................................ 470
ürü-bárány...........................................150

ö sszesen ....................  1500 darab
Jllll azon árverés’ utján, tüsténti fizetés mellett, tör
ténendő eladasra kiállítatni fog, azon észrevétellel, 
hogy az érintett kosok az árverésen kivűl is szabad 
kézből, szabadon hagyván a’ vevőknek a’ választást, 
naponként eladatnak.

Költ Ácson, augustus’ 17kén 1837- (1)

A’ nagyin, m. k. u. Kamara’ rendelése’ következ
tében közhirüvé tétetik, hogy f. e. augustus’ 26án a’ 
szokott délelőtti ’s utáni órákon a’ magyar királyi ko
ronához tartozó B ud a o r s  helységében250 darab har
madfél éves ‘Spanyol nemes eredetű hágó 
Kos oh nyilvános árverés’ utján készpénz-fizetés 
mellett el fognak adatni. (3)

Kos- eladás.
Mélt. gróf Károlyi Lajos ur’ Nyitra vármegyében helye

zett Tót-Megyeri juhászatából egy7 tetemesb falka
liá§ó=Kos

lészen a’ bekövetkező Sz. János fővételi vásárra Pesten 
Üllői-utczában a’ k ö z t e l k e n  eladásra kiállítva. (2)

Coiicursiis-liirdetes.
A ’ pesti k. tudományos egyetemnél S c h m i d t  György 

professornak kegy7, nymgalmaztatása’ következtében a’ 
g y a k o r l a t i  f ö l d m é r é s ’ (geometria practica) és 
v í z é p  Í t é s z é t ’ (hyrdrotcchnia) megürült t a n í t ó -  
s z é k é n e k ,  mellyhez 1200 forint évenkénti fizetés 
vagyon kötve, betöltésére tartandó egyetemi c o n c u r -  
s u s ’ határnapja f. e. november’ 16ra tűzetett ki. (2)

t l a S Z O B l b é r - l l I r a d á s .  Folyó lS37ki October’ 
hónapnak lOkén délelőtti 10 órakor tettes ns. Mosony 
vármegyében kebelezett N yr ú 1 a s mezővárosban hely- 
heztetett Leytha-Brukk városának tulajdon L a t t i s -  
h o f  nevű két lakházból álló c u r i á j a ,  majd lOhold 
szántóföld, és 40 holdra terjedő rétből álló külső tel
kekkel együtt á r v e r é s  által f. 1837ki november’ 
lsőjétől kezdve 6 egymás után következő esztendőre 
h a s z o n b é r b e  adatik. Bérleni szándékozók a’ 
fölebb megirt napra ’s helyrre elegendő bánatpénzzel 
ellátva illendően meghivatnak. A’ bérlet’ föltételeiről 
bővebben értekezhetni vagy Brukk városa’ cancella- 
riájában, vagy tettes Mosony vármegyei Nisider mező
városban lakó főszolgabíró S z á n t ó  György, vagy7 
Pozsonyban lakó idősb F r a n k  Alajos, több tettes 
megy7ei táblabiró ’s ügy7véd uraknál. (1)

A ’ nagyin, m. k. u. Kamara’ rendelésére közhírré 
tétetik, hogy7 f. e. augustus’ 31 én a’ szokott délelőtti 
órákon az ó-budai kam. praef. irószobában következő

Királyi haszonvételei*,
mellyeknek bérletideje f. e. October’ végével telik ki, 
nyilvános’ árverés utján a’ többet ígérőknek három egy
más után következő évekre újólag haszonbérbe kia
dandók, úgymint:

a) A ’ g r o t t e n d o r f i  urasági korcsma ’s mészár
szék a’ hozzátartozó 26 5/8 hold szántófölddel.

b) A ’ n a g y - m a r o s i  urasági korcsma és mészár
szék a’ hozzá tartozó 9 '/s mérő alá való szán
tófölddel ’s egy7 kaszálóval.

c) A ’ n a g y - m a r o s i  urasági sör - ’s pálinkafőzés
egy kaszálóval.

d) Az urasági kőbánya a’ Vi l l á m hegyben Visc-
grádhoz közel a’ dunaparton.

c) Az urasági úgynevezett M á r t o n y  gyümölcsös
kert a’ lepenezbadi völgyben Visegrad’ szom
szédságában.

f) A ’ b u d a k e s z i  urasági dézmabor-törköly, 9 mé
rő alá való szántófölddel.

g) A’ t oki  urasági malom hozzá tartozó S '/8 hold
szántófölddel.

A ’ haszonbérbe venni szándékozók ne terheltessenek 
a’ fentnevezett napon és helyen a’ szükséges bánat
pénzzel ’s más szabály szerinti megkivántatóságokkal 
ellátva megjelenni. A ’ haszonbérlői föltételeket kiki 
a’ praefect. irószobában előbb is megtekintheti. Az ár
veres’ berekesztése után semmi ajánlatok el nem fog
adtatnak. O-Buda, július’ 14. 1837. (3)

jgey A’ pesti
Ortfiopaedi privát G yógyintézet
a’ közönséget értesíti, hogy e’ f. év’ Sz.-Mihály7’ havá
ban, egy7 új osztály nyúttatik meg, melly7ben 10 mirígy7- 
kóros (serophulás) elgörbült ’stb. 95 — 125 fr. évne- 
gyedi díj mellett vétetik fel. — A’ tapasztalás a’ remé
nyen túl is bizonyltja, hogy7 néuielly nagy elgÖrbiilé- 
sekben idősb individuumoknál is (különösen a’ gyen
gébb termetű nőnemből) ha megkivántató ideig marad
nak az intézetben, tetemesen segíthetni.

Ezen legolcsóbb osztály7 (a’ gyöngéd gondoskodásu 
szülék’ teljes megnyugtatására) barátságos fölvételben 
a’ tanítás’ lényeges tárgyaiban, ugyanazon külső erő
szak ’s fájdalom nélküli, a’ gyengéd ’s lágy test’ ki
fejtését eszközlő gyógymódban, ’s ugyanazon örömök
ben részesül, ’s olly7 hamar ’s alaposan gyógyítatik, 
valamint azon osztály7, melly évnegyedre 150 — 180 
p. fr. fizet. Melly az intézet’ tulajdon gyúgyelveitől meg
kívánt szelíd orvosi ’s emberbaráti bánásmód immár sok 
jeles ember előtt az ország’ minden részében annyira 
ismeretes, hogy az intézetet táplálja a’ remény, mi
szerint majd nem sokára mindazok, kik benne segítsé
get keresnek, némi felette hoszas, g>7ógyinódróli tu
dakozások helyett, teljes bizodalommal fognak hozzá 
folyamodni; — nem tartván attól, hogy egy7 orvosi intézet 
gyrenge betegeket, yagy7 kéz’ és láb’ csontjaiban szen
vedő gyermekeket orthopaedi testgyakorlatokkal fog or
vosiam !

A ’ fennemlítétt olcsóbb osztály, csak korlátozottabb 
lakhelyére, ’s franczia uyrelvi oktatásra nézve fog ama
zoktól különbözni.

Minthogy az intézetbe nem csak félre-nőttek, hanem 
ép csontéi mirigyesek is vétetnek fel: egyes individuu
mok’ (talán eddig titkolt) növés-hibái az intézetbe való 
béadás által annál kevésbé fedeztetnek föl.

Az intézet’ szabott díjai, a’ ruha’ és mulatságok’ 
költségén kivűl, minden kiadásokat magokban foglalnak.

Ide .járókra (betegekre, kik az intézetet csak láto
gatják, ’s benne nem laknak) következendő rendsza
bály tartozik: évnegyedenként fizetnek

lör, kik egész napot töltenek az intézetben, 75 fr. p. p. 
2or, kik kétszer látogatják naponként az orthopaedi 

gyakorlásokat, 55 fr. p. p.
3or, kik naponként ezt csak egyszer teszik, 40 fr. p. p.
Ezek a’ megkivántató ’s gyakran nélkiilözhetlen kü- 

tölékokct (Bandage) az intézetből kaphatják.

Nyomtatja Wigand Kár. Fridrik.



POZSONY, Déliteken
Tartalma:

a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet1, közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s viz’ álladalma , ’s mindennemű 
hirdetmények.

IO. szám.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

Balás fa lv i  Orosz József .

A U G U S T U S ’ 1 & 3 7 .

F eltételek:
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldeteiulők: „A’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.u — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké 

rétik ki; tintató ’s Ízetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyar- és Erdélyország.
Ő cs. k. apostoli Felsége báró M e d n y á n s z  ky  

Alajos királyi tanácsos és udvari referendarius ur
nák a’ n. m. k. udvari Kamara’ alelnökségére lett elő- 
léptetése’ következtében, a’ főméltóságu m. k. u. 
Cancellariánál megürült udvari tanácsosságra ’s re- 
ferendariusi hivatalra gróf N ád as dy Ferenczet, a’ 
nm. m. k. helytartó Tanács’ tanácsosát, mélt áztatott 
kegyelmesen kinevezni.

A’ nm. in. k. u. Kamara, N i k o 1 á s s y Károlynak, a’ szo- 
molnoki k. felügyelő főhivatalbeli Írnoknak , harmadik irnok- 
ságra lett előléptetése után, helyébe negyedik Írnokká F a r 
k a s  Pált az újbányái k. helyettes bányatörvényszék’ eddigi 
írnokát nevezte ki.

Buda , augustus’ 19.
Bad-Emsből érkezett tudősitások’ következtében , () cs. k. 

Főherczegsége J ó z s e f ,  országunk’ nádora, a’ vizitali gyógy
módot a’ legjobb sikerrel folytatja’s ö Fensége óhajtott egész
ségi állapotban vagyon, ü  cs. k. Magassága II er m i n e  fő- 
hcrczeg-asszony, ki is néhány napoktól fogva nem jól érezte 
magát, egészségére nézve javulni kezd ’s naponként erősö
dik. — H e n r i e t t e  wiirtembergi herczegasszony , O Magas
sága M a r i a  D o r o t t y a  főherczegasszony’ édes anyja, Teck 
melletti Kircheimból tegnap délután 1 %  órakor kíséretével 
ide érkezett ’s a’ királyi palotába szállott. (Ofn. r. Z.)

Azon erőmüvek és műszerek, mellyeket Buzini gróf Ke g l e -  
v i c s  Miklós ur a’ pesti magyar játékszín’ számára Szilváson 
saját vasműintézetében készíttetett, a’ műértők’ Ítélete szerint 
olly jó öntöttvasból vágynak, minő csak a’ legjobb európai 
vashámorokból kerül. Ezen vas fúrásra ’s vágásra egyaránt 
alkalmas.

S z é k e s - F ej é r v á r. Városunkban augustus’ 1 ókén fényes 
szertartással iktattatott mélt. Szalai báró B a r k ó c z y  László 
ur megyés püspökünk űj hivatalába. E ’ díszes ünnepélyben 
számos egyházi’s világi méltóságok vettek rész t;  nevezetesen 
az elsők közül: nagymélt. V u r u m  József nyitrai megyés— , 
mélt. O c s k a y  Antal baczi püspök ’s magy. kir. helytartó
sági tanácsos, és mélt. T e r s  z t y á n s z . k y  Imre pharosi püs
pök ’s hétszem. főtörvényszéki közbiró uu. ; az utóbbiak kö
zül: nagymélt. gróf C z i r á k y  Antal országbiró ’s megyei 
főispány s tb . , nagyin, báró E ö t v ö s  Ignácz tárnokmester, 
nagym. Ü r m é n  y i  Ferencz, mélt. M a r  i c h  Dávid Torna 
megyei főispány, nagys. V é g h  Ignácz nádori itélőmes- 
ter stb. uu.; továbbá jelen voltak nehány t. ns. vármegye” s 
káptalan’ küldöttségei ’s a’ városi tanács. A’ főtemplomban 
tartatott isteni tisztelet után regg. 1 0  órakor kezdődött a’beik
tatás , mellyet délután 2  órakor pompás ebéd, estve pedig 
az egész városnak fényes kivilágítása fejezett be. Valóban 
maradandó emlékű minden igaz hazafi’ szivében e’ jeles nap, 
’s méltán örvendhetünk, hogy egyházi elöljáróul olly érdem- 
koszorűzta férfiét nyerénk, kft mind a’ vallás’ mind a’ haza- 
fiság’ körében kitüntetett ritka erényei dicsőítenek.

Fiume, augustus’ 16.
A’ magyar Tengermellék’ főbb szabad kikötőiben , úgy

mint : Fiume, Buccari és Portorében lefolyt julius hónapban 
a’ kereskedési mozgás ekképen mutatkozott: a’ tengeren be
hozott árúknak’ összes értéke tett 168435 fr. pp ., a’ kivit- 
teké pedig 279379 f r . ; mi után, a’ behozott árúk’ értékét a’ ki- 
vittekéből levonván , a’ kereskedési mérleg részünkre 110944 
ftban volt tettleges , ’s ez mindennemű f a - , különösen hor
dódongák’ ’s rongyok’ kiviteléből származott.

A’ sajtó- és szólasszabadsagról.
(Toldalék.)

Akármikép vélekedjék C s a p l o v i c s  ur a’ sajtó-és szólás- 
szabadságról, részemről meg vagyok győződve , hogy habár 
a’ főkormány azt Franczia- ’s Angolország’ példájára létre 
akarná hozni, magában az országban meggyőzhetlen kiviteli 
nehézségekre akadna. Nem szólok itt azon pártról,  melly 
mindazt, mi kedvencz eszméji közé tartozik, kivihetőnek is 
ta r t ja ,  ’s Magyarországot még éjszakamerikai alkotmánnyal 
is könnyen felruházná, hanem a’ nemzet’ mérsékelt és körül
tekintő osztályáról. — A’ tárgynak egészen practicai termé
szete miatt, mindjárt practicai adatokhoz fogok.

Francziaországban ’s Angliában, a’ király’ személyén ki- 
vűl, kiki, bármilly rangú legyen is az, a’ legszabadabb meg
ítélésnek , gúnynak , csúfolásnak , sőt néha pártdühnek is ki 
van tétetve, ’s hacsak a’ nyilvános kikelések nem világos rá
galmazások és nem teljesen a’ becsület- és hitelsértők’ sorába 
valók, nincs más menekvés ellenök, mint hasonló visszatorlás 
vagy néma tűrés. Elcsavarások , félremagyarázások, kihagy
ások, kikürtölések stb. nem esnek ott fenyíték alá, ha, mint 
mondám, valamelly igaz adaton alapulnak. Noha Franczia
országban a’ sajtó’ kicsapongásai a’ septemberi törvények ál
tal némileg korlátoltatok, a’ hírlapok még is olly czikkclyek-

Zágráb, augustus’ 3.
A’ szomszéd török tartományban (Bosnyákországban) az 

egészség’ állapotja, kivévén a’ néha ittott mutatkozó forró 
lázakat, az emberek között j ó ’s a’ dögvésznek minden gyanú
jától ment.

Mi az állatokat illeti: a’ marhadög a’ petrovaczi kapitány
ságban cs Banyaluka’ környékében ittott megújult erővel dii- 
hösködik; ugyszinte a’ himlő is a’ birkák között több kapi
tányságokban nagy erőt ’s hatalmat vészén.

Augustus’ 4.
A’ marhadög a’ likkani határőrző ezred’ kerületében még 

mindig ugyannyira uralkodik, hogy újolagi kiütésétől fogva 
(máj. 19. 1837) egész jul. 22éig összesen 40 darab betege
dett meg, mellyek közül 23 elveszett, 17 pedig meggyó
gyult. —

Augustus’ 10.
Kraverzkó, és Hraztelnicza megyebéli helységekben a’ mar

hadög újólag kiütvén, a’ vásárok’ tartása és marhák’ hajtása 
az egész vármegyében legszorosabban titalmazva vagyon.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  Legközelebb megjelent a’
m.,t. t. költségével W a r g a  J á n o s  prof. ’s academiai 1. t. 
vezérkönyvének az elemi nevelés és tanításra, első kötete: 
A z  e l e m i  n e v e l é s ’ a l a p v o n  a t j  a i. E ’ munka egyike 
azon 11  pályairatnak, mik a’ Puchói Marczibányi Lajos táb
labíró által kitett két rendbeli ( 2 0  és 1 0  arany) jutalomra 
küldettek be a’ magyar academiához; melly jutalmakat ez 
a’ maga részéről, a’ helybenhagyandó és kiadandó munkák’ 
ívszámához mérséklendő tiszteletdíjjal nevelni határozott. A’ 
jutalomtevő olly vezérkönyvet kívánt, melly a’ népoktatók
nak ’s tanulóknak szükséges ismereteket legkielégítőbben ösz- 
szcfoglalja, ’s mint illyen Edvi Illés Pálnak már eddig a’ 
közönség’ kezei közt levő „Első oktatásra szolgáló kézikönyve“ 
nyert elsőséget. Azonban szívesen hajlottak a’ bírálók a’ má
sodik jutalmat az illy jelmondaténak oda Ítélni: A’ t u d o 
m á n y o s  e m b e r f ő ’ m e n n y i s é g e  a’ n e m z e t ’ i g a z i  
h a t a l m a .  G. S z é eh  en y i 1 s t . ;  — mint a’ melly két rész
re osztván tárgyát, az elsőben a’ nevelés- és tanítás - tudo
mányt adja elő, annak legújabb állapotja szerint, teljes rend
szerben , tömötten ’s állandó tekintettel a’ gyakorlatra; a’ 
másodikban pedig az elemi tanítványnak szükséges ismerete
ket elég teljesen Öszefoglalja. Voltak ugyan a’ bírálóknak a’ 
szerző’ elvont ’s nem eléggé népszerű előadására észrevéte
leik ; mindazáltal az academia tekintetbe vévén egyfelől á’ 
munka’ alaposságát és tudománybecsét; másfelől azt ,  hogy 
az Edvi Illés’ kézikönyvével a’ köznép’ szükségeinek úgy is 
meg van felelve; ez pedig felsőbb nevelésre és tanításra szol
gálhat, tanítónak. és tanulónak, vezérfonaléi; ’s általában, 
hogy ugyanazon tárgynak több oldali felvétele és előterjesz
tése , kivált az olly fontosé, miilyen a’ hazai ifjúság’ neve
lése, nem lehet nem hasznos: jónak Ítélte a’ jelen munkát 
is a’ közönségnek általadni. E’ kötet, melly egy , magában 
álló , külön munkát képez, Pestalozzi’ egység- és részlet- 
számtábláival , ’s öt fali olvasó táblával együtt 50 kr. cp. 
Azonban az utóbbiak, különösben az elemi oskolák’ számára 
illy czímmel: „Fali ABC és olvasó táblák prof. Warga Já
nostól“ külön is áruitatnak; példánya 20 krjával cp. Pesten, 
augustus’ 11. 1837. D. Schedel F erencz, titoknok.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  Hrabovszky Dávid úr Kas
sán , két kötetben legújabban megjelent „Utazási rajzai“ ból 
a’ m. academiai pénzalap’ néminemű nevelésére húsz pél
dányt küldött a’ titoknokhoz. A' két kötet’ ára együtt 2  ft. 
2 0  kr. cp. ’s találtatik Pesten Eggenberger József academiai 
könyvárosnál. Pesten , augustus’ 18. 1837.

D. Schedel Ferencz, titoknok.

kel telvék, mellyeknek megemésztése csakugyan franczia 
gyomrot kíván. Tudjuk, hogy a’ legújabb időkben az afrikai 
szerződés, a’ júliusi ünnepek’ megcsonkítása, a’ házkutatások 
’s most legutoljára a’Pantheon’ le-nem-leplezése, milly kese
rű kikelésekre adott alkalmat. lm az utolsó pilulák’ ne- 
liánya, mellyeket Montalivet belminister csak még folyó hó
nap’ 6án hallgatva lenyelni volt kénytelen:

,,A’ hatalom Montalivet ur’ kezébe került. — Előtte a’ 
domborkép’ leleplezése olly szörnyű dolog l ö n , hogy reá 
elegendő bátorságot nem érze magában. Valóságos lázadást 
támasztani, egy hétszázados uralkodó házat feldönteni, ki
rályokat száműzni, a’ pairséget megcsonkítni, egy chartát 
(alkotmányt) kicserélni , erőszakos és önkényes törvényeket 
kicsalni, a’ polgárok’ lakjait megfertőztetni, irószökrényeiket 
feltörni — mindez igen jó dolog! de egy szobrozott láza
dás — már ez nem illenék a’ királyi palota’ kedvenezéhez 
és asztali barátjához. Más felő l, kalapáccsal zúzni össze 
Lafayette’ , Mamiéi’ , Voltaire’, Mirabeau’ képeit, ledönteni 
egy a’ kormány által megrendelt ’s jóvá hagyott emléket, ez 
egy a’ zendülés’ következésében választott király’ ministeré
nek nagy dolog lenne. — E ’ szorultságban a’ domborkép’ le- 
nem-leplezése határoztatott el. De ez tulajdonképen csak 
halasztó mód volna; mert hiszen Páris’ közepén csak nem 
tarthatni leplezett emléket; ez gunyképe lenne azon furcsa

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ’ augustus’ 7. és lOd. tar
tott kisgyüléseiben folytatólag a’ Tájszótár’ vizsgálatával, ’s 
nyomtatás végett beküldött kéziratok’ ügyével foglalkozott. 
Az utóbbiak közül egy philosophiai ’s két drámai munka a’ 
megbízott vizsgálók’ tudósításai’ következésében nyomtatás
tól elinozdítatott; ellenben Euripides’ Iphigeniájának Guz- 
mics Izidor r. tag által készült fordítása, Schedius Lajos t. 
és Kölcsey Ferencz r. tagok’ előadására, a’ „Görög classi- 
cusok“ czímű gyűjteménybe felvétel végett ajánltatott a’ nagy
gyűlésnek. — A’ könyvtár’ részére a’ következő Írók követ
kező munkáikat küldők be: 1 . Schams Ferencz, a’ Magyar- 
ország’ bortermesztését és borkészítését tárgyazó íólyóirása’ 
2 d. füzetét (Pes t,  1837). 2 . Pólya Józsefi, t. Observationes 
de herpete (Pest,  1837). 3. Gévay Antal 1. t. A’ gyarmati és 
szőnyi békekötések’ czikkelyei deákul, magyaréi és törökül 
(Bécs, 1837, 2  fűz.) 4. Takács Éva, munkái’ két kötetét 
(Buda, 1829). — A’ kézirattárt Szidor Antal kassai kir. prof. 
néhai Mindszenty Dániel’ igen bő népdalgyüjteményével ne
velte.

A u s z t r i a .

Becs , augustus’ 20.
Ischlből f. hónap’ 17ről érkezett tudősitások szerint a’ fel

séges Császárné’ lolgyógyulása ott igen fényesen és szíves 
buzgósággal ünnepeltetett meg. F. h. 15kén, mint N. B. 
Asszony’ napján, a’ szeretve tisztelt fejdelemnő’ egészségének 
lielyreállásaért hálaáldozatűl a’ főtemplomban ünnepélyes 
„Te-Deum“ énekelteték. Estve az O Felségök’ lakával átel- 
lenben fekvő Ilenriette-halmon a’ felséges Császárné’ neve 
’s egy „vivat“  tündöklő csillagoktól környezve sugárzott. 
O Felségök’ ablakai alatt a’ pompásan kivilágított téren a’ 
legkedveltebb daljátékokból énekkiséret mellett esti zene ’s 
ez örvendetes alkalomra készült ünnepi örömének hangozta
tott. A’ halomról váltogatva tiizczikák és színes fénytekék 
kelének a’ légbe ’s a’ felséges holdfénnyel varázs ellentiséget 
képező világosságot terjesztőnek el. — Másnap, 16án, O 
Felségök, Mi k s a  Főherczeg’ meghívása’ következésében, 
miután szent misét halgattak, 0  Fenségök F e r e n c z  K á 
r o l y  Főherczeg’ és nője Z s ó f i a  Főherczegasszony’ ’s legi- 
dősb fiók F e r e n c z ,  és L a j o s  Főherczegek’ stb. fényes kí
séretében E b e n s e e b e  kocsiztak, ’s itt M i k s a  Főherczeg- 
től fogadtattak. A’ helybeli lelkészek és tanuló ifjúság zász
lóstul ’s nagyszámú nép gyűlt össze ’s a’ szeretett uralkodó
nak látásán mindnyájan hangos örömzajra fakadtak. Azischli 
fürdőtársaság’ nagy része is jelen volt. O Felségök legelő
ször is az ujdon-épült sófőzőházat nézők meg, azután gyalog 
a’ szomszéd tóhoz menőnek, a’ zászlókkal és lobogókkal éke
sített császári hajóra szállandók. O Fenségök, a’ badeni öz
vegy nagyherczegné, W a s  a herczeg’ hitvese’s M a r i a  badeni 
herczegasszony, kik hasonlólag Ebensecben valónak, ebédre 
hívattak meg Ébensvveierbe, ’s kíséretestül Miksa Főherczeg’ 
díszes hajójára ültek. A’ császári hajó mellett mindkét fe
lől Deutschmeister’ ’s egy vadászezred’ hangászkara evezett. 
A’ többi társaság ’s a’ környékbeli nagyszámú lakosok a’ par
toknál már készen álló kisebb nagyobb hajókat és csolnako- 
kat foglalák el, ’s csakhamar az egész tó mindennemű hajók
tól pezsge. Örömzaj, zene ’s havasi ének töltő el a’ levegőt, 
’s a’ tó’ két partján kisütött ágyuk’ durrogása a’ legtávolabbi 
hegyekig és sziklafalakig dörge; a’ számtalan zászlókon és 
lobogókon keresztül lengedező hűsítő szellőcske pedig az 
egésznek leírhatatlan vidorságot ada. — Traunkirchenben a’ 
lelkészek ’s a’ tanulók zászlóstul foglalák el a’ partot ’s tö
ménytelen nép sereglett liozzájok. A’ harangok mind kon-

rendszernek, mellyel kormányoztatunk, ’s melly abban áll, 
hogy a’ revolutiót fentartják, de a’ mennyire lehet leplezik. 
— ’S valóban, mellyik lehetne azon párt, melly minden el
vet, minden eszmét, minden hirt-nevet megzavar, melly azt 
akarja, hogy Voltairenek és Fénélonnak, Bayardnak és Mi- 
rabeaunak ugyanazon bámulással tömjénezziink, ha ez nem 
Montalivet’, Mole’ 's mások’ pártja. — David’ csucsképe te
hát csak olly revolutiónak kifejezése, csak ama’ szobrozott 
pocsolya (gáchis en sculpture), miilyennel elláttak a’ tör
vényhozásban , az igazgatásban , a’ közgazdálkodásban ; e’ 
csucskép a’ zavar-, az önkény-, a’ szenvedélyek- ’s párthiu- 
ság-szülte bitorlott jelességeknek keveréke az alapos jelessé
gekkel. így tehát nem a’ ministereket illette e’ mívet gú
nyolni, hanem minket, a’ logica’ ’s egyesség’ embereit, min
ket, az elvek’ tolmácsait ’s a’ nemzeti hagyományok’ védőit. 
De Montalivet ur — ! mit mondhat? Nem találja ő a’ pocso
lyát elég teljesnek? Feleljen h á t !“ —

Kérdem már most olvasóimat, ismernek e Magyarország
ban csak egy esküdtet is ,  kit hivatala’ eljárásában hasonló 
vádakkal büntetlenül illetni lehetne megyéje’ szine előtt, 
miilyenekkel a’ „Gazette de France“ a’ beliigyek’ ministerét 
nem Francziaország, nem Európa, hanem az egész mívelt vi
lág előtt halmozza. Én legalább jelen voltam , mikor egy 
uradalmi fiscalis, kinek egy vármegye’ tisztje török igazságot



gottak, ’s egy fejér öltözetű leányka sajkán Ő Felségökhöz 
járulván egy versezetet nyujta át. — Ebensweiernél az egész 
fenséges társaság kiszállván, a’ népsokaságtól itt is örömria- 
dással fogadtatott. A’ parttól egész a’ kastélyig vivő utón 
csoportosan állának a’ környékbeli lakosok mezei munkáik
kal ’s terinesztményeikkel, mellyeket Ő Felségök kegyelmes 
figyelemre méltatának. Ebéd után egy paraszt menyekző 
tartatott. A’ Császár maga elébe bocsátá a’ vőlegényt ’s 
menyasszonyt ’s clíogada tólök a viragbokietakat. ti 1 el- 
ségök a’ kastély előtti két nyílt, sátorban vendégeskedő nász
népet az erkélyről nézek, ’s hallgatók a’ havasi éneket, 
gyönyörű zenét stb ; este felé pedig gróf K o l l o w r a t  status 
és confer, minister ő excell, kíséretében visszamentek kocsin 
Traunkirchenig, innen hajón Ebenseeig, ’s innen Ischlig is
mét kocsin. — F e r e n c z  K á r o l y  és L a j o s  Főherczegek 
Ebenseeben maradtak, másnap zergevadászatra menendők.

Becs, augustus’ 22.
A c h m e t  F e r i k  basa a’ török követ elhagyta fővárosun

kat, Odessán keresztül Konstantinápolyba utazandó.— Ischlből 
f. h. 18án költ legújabb tudósítások szerint, Ő Felségének 
a’ Császárnak visszatértét jövő hónap’ elejére bizonyosan re
méljük.— Ő cs. k. főherczegsége J á n o s ,  augustus’ 2 lén 
Oroszországba utazott. — M i k s a  főherczeg lseidből ide ér
kezett. — F e r d i n a n d  cs. k. főherczeg jövő hónap’ elején N. 
Szebenbe visszautazand. — Azon drága ajándékok között, 
mellyek J á n o s  főherczeg’ utazása’ alkalmával a szultán 
számára rendeltettek, ’s a’ napokban egy gőzhajón leendő 
elküldetésök előtt M e t t e r n i c h  herczeg ő magasságától 
megszemléltettek, van egy ember - szabaditó készület is ,  
melly díszességénél ’s czélirányosságánál fogva legnagyobb 
tetszést nyert. Ezenkívül a’ hét’ végén 8 pompás jól kitaní
tott liámos ló , mellyeket Ő Felsége a’ Császár imperialis 
fogatra küld a’ szultánnak, Konstantinápolyba menend. A’ 
főlovászmesteri hivatalnak egy főtisztje fogja ezeket oda ve
zettetni ’s J á n o s  főherczeg’ oda jötte előtt elérkezendnek. 
W r b n  a gróf főlovászmester Angliába utazand , hogy a’ csá
szári ménes’ számára angol fajta lovakat vásároljon.

O v i d i u s ’ „metamorphosisai“ nehezen mutathatnak olly 
átváltoztatást mint az, mellyet Bécsben Mu n s c h ,  a’ „hattyú“ 
czímii nagy vendégfogadó’ tulajdonosa, a’ háza’ szomszéd
ságában lévő egykori casinó’ helytéreivel mostanság véghez 
vitt. — A’ háznak már helyzete is igen kedvező, mivel a’ vá
ros’ legszebb részében (Kärntnerstrasse ’s Újpiacz) fekszik; 
szép lépcsők vezetnek a’ pompás ebédlőkbe ’s szobákba föl. 
Ezen líj intézet méltán vetélkedhetik a’ párisi hires „Very“ 
vendéglővel, mind külsejére mind belsejére nézve. A’ nagy 
terem igen pompás, világos, este tündöklő ’s vakítólag kivi
lágított, kies és eleven kilátás van belőle ’s erkélyéről az 
Újpiaczra. A’ terem’ díszitvénye, a’ nagy tükrök, a’ meg
aranyozott domborzatok (Stuckaturen), a’ négy szögletben 
lévő négy roppant gömbölyű lámpa, az asztalokon álló egészen 
saját fényletii hűtőedények ’stb. mind varázs hatást tesznek 
a’ nézőre; ’s ha az ember szemét ’s Ízlését kielégítette ’s a’ 
gyomornak is meg akarja adni, mi a’ gyomoré, e’ végre nem 
valami étjegyzék, hanem egy vörös kötésű, arany betűjii ét
könyv’ („Speisen-Musen Almanach“) bőtartalmu lapjai kínál
koznak ’s az embert fél órafolyásig a’ l e g i z l e t e s b  olvasás
sal gyönyörködtetik, azután pedig az olvasó olvasásának édes 
eszméit a’ legpontosabb szolgák által valósítva láthatja. Az 
ételek és italok válogatottak ’s a’ szolgálat serény. Kétfelől 
d o h á n y z ó - s z o b á k  vágynak ’s a’ bejárásnál czélszerű ru
haszekrény. Szóval, az egészben semmi sem hiányzik, ’s el 
van látva mindennel, a’ szépnek ’s hasznosnak egyesítésére. — 
Említést, egyszersmind dicséretet érdemel itt a’ bécsi j e g e s  
vi z  is: t. i. Dani n nevű vendégfogadós a’ Zöldpiaczon (Kolil- 
markt) tapasztalván, hogy a’ vizivás Becsben mértékletességi 
egyesület nélkül is mindinkább lábra kap ’s a’ szeszes italok’ 
fogyasztói napról napra gyérülnek, hogy vizivó vendégeinek 
a’ rekkenő nyári hőségben is a’ legjobb szomjoltó szerrel szol
gálhasson, egy igen okos gondolat ötlött eszébe, t. i. szám
talan meszelyes üveget tart mindig készen jégdarabokban 
álló fris vízzel megtöltve ’s jól bedugaszolva, ’s azokkal ven
dégeinek a’ legillendőbb áron (egy üveg 6 v. kr.) kedveske
dik „schönbrunni viz“ neve alatt.

aía^ybritannia Ss Irland.
A’ „Courier“  a’ választásokról következőt l iir le l: refor

mista 315, to ry ‘304; a’ reformisták a’ torykat 1 lel múlják 
felül.

A’ „Morning-Post“ (toryjournal) pedig következőt jelent:
Angliában: fentartó ............. 264 )

rontó ................... 233 )
Skócziában: fentartó . . . . . 19 ) A Q

— rontó . . . . . . 30 )
Irlandban: f e n ta r tó ............. 27 ) 66

— rontó ................ 39 )
Választandók: Skócziában . . . 4

Irlandban . . . . 39
összesen . . 6 58

A’ fentartók nyertek Angliában . . . . 57 )
Skócziában . . . . 5 ) 65
Irlandban . 3 )

A’ rontok nyertek Angliában . . . . 34 )
Skócziában . . . . 4 ) 47
Irlandban . 9 )

A’ többség a’ fentartók mellett van . . 18
Az angol választásokra nézve a’ „Journal de Paris“ meg-

jegyzi: „A’ toryk soha sem voltak olly erősek , mint mióta 
a’ kormányon nincsenek. A’ reform - ministerium alatt 160 
tory volt az alsóházban ; most pedig számuk meg van ket- 
tőztetve. 18 hónappal ezelőtt az alsóház P e e 1 - W e l l i n g 
t o n ’ kormányzását megbuktatta, és jelenleg a’ tory-oppositio’ 
ereje a’ m e l b o u r n e i  kabinét’ megmaradását igen kétessé 
teszi. Ezen dolog nagyon fontos, ’s bizonyítja azon nyilvá
nos szellem’ energiáját ’s erejét, melly a’ kormány’ befoly
ása alól magát ki tudja huzni. Szomszédinknak jó szerencsét 
kívánunk hozzá; mert jóllehet, mi a’ toryk’ véleményeiben 
sok pontra nézve nem osztozunk, de azt még sem tehetnők, 
hogy jelöltjeik’ tökéletes megbukásán ne sajnálkozzunk.

A’ w h ig -ministerium eleinte annak örülhetne ugyan ’s a’ 
csatavesztésben vágytársa’ megbukását láthatná. De ezen 
örömet nem sokára azon meggyőződés követendőé , hogy ezen 
állított győzödelmei által föltételetlenűl a’ radicálok’ kezeibe 
esett. A’ régi brit alkotmány szinte a’ ministerium’ diadalma 
által veszélyeztetők. Egyébiránt ez olly veszély, mellynek 
a’ magokat illy körülmények köztt valamelly legszélső oppo- 
sitióba helyező kormányok mind ki vágynak téve. De fájda
lom , nem mindnyájan találnak , mint Angliában , a’ nyilvá
nos vélemény’ erősségében gyógyító mérsékszert.

Több lapok a’ sok verekedéseknek, baleseteknek , lármák
nak és botránkoztató tetteknek, mellyek kisebb helyeken 
történtek, minta - példányát közük. Egy valódi ’s tán a’ leg
nagyobb szerencsétlenség azonban B e l f a s t b a n  múlt csütör
tökön az összes választásoknál esett. E ’ napon t. i. B e l f a s t  
lord’ barátjai a’ kereskedőházban gyűlést tartottak. Igen sok 
ember vala a’ teremben , midőn a’ padolat rögtön leszakadt, 
’s szörnyű ropogás köztt több száz személlyel a’ földszinsorra 
zuhant. Két ember legottan halva maradt, a’ nagyobb vagy 
kisebb sebesítettek’ száma pedig egész pontossággal nem adat- 
hatik, mivel többnyire rokonaiktól azonnal elvitettek. B e l -  
f a s t  lord is jelen volt, de mégi s  tetemes sérelem nélkül 
menekvék meg. A’ w a k e f i e l d i  legújabb verekedés a’ most
ani tudósítás szerint az itteni H a l l e y  C a r t e r ’ és társának 
éltébe került, és többen olly nehéz sebeket kaptak, hogy fel- 
lábadásuk igen kétséges. Maga S t u a r t  W o r t l e y  tory-je- 
leltis annyira megsérteték, hogy vágytársainak kellett őt ótal- 
mukba venniek, —

Irlandban Newryben az orangisták egy választót botütéssel 
kergetének magok előtt, hogy őt a’ tory Ellis’ választására 
kényszerítsék, melly alkalommal azután a’ legközelébbi ab
lakokból rájok lövetvén, közűlök többen megsebesíttettek. 
A’ rend’ fenntartására oda katonaság kiildeték. L e e d s b e n  az 
ottani választás’ következésében uralkodó •nyugtalanságok 
miatt igen kevés vagy épen semmi kereskedési alku nem köt
tetett a’ múlt héti posztóvásáron. — Devizesben B u r d e t t  
ur’ lovas pártosai botokkal fölfegyverkezve a’ reformistákra 
ütének, az ellenpárt azonban a’ karózatot kirántván a’ lovag
csapatot szétiizé. , r

A’ királynét trónfoglalása után nem sokára lovainak bok- 
rossága miatt Ilighgate Ilillben bizonyos, már a’ hirlapok- 
ban említett baleset érte, melly alkalommal neki ’s anyjá
nak egy T u r n e r  nevű vendégfogadós nagy szolgálatot tett. 
Nehány nap előtt ezen korcsmáros parancsot vön, hogy a’ 
királyi palotába menjen. Elmene ’s két urnák bemutattaték,

kik őt megkérdék, minő megjutalmaztatást kívánna a’ ki
rálynénak tett  szolgálatjáért ? Mire ő azt felelte: hogy épen 
semmit. Erre ezen urak oda nyilatkoztak : Ő felsége úgy vé
l i ,  hogy ha neki tetszik, a’ királyi czímert házára kitűzhet
né ,  melly neki foglalatosságaira nézve nagyhasznű lehetne; 
azonkívül ő felsége’ részéről egy bizonyos pénzmennyiséggel 
tölt tárczát (Taschenbuch) nyujtának; azt adván hozzá, hogy 
ha Turner vagy családja valamelly véletlen szerencsétlenség
ben megszorulna, jusson eszébe, hogy a’ királyné biztos 
barátnéja. Turner e’ szerencséjén igen megörült és szives kö
szönetét tévén haza ment „mint helyén való ember,“ miként 
szomszédi mondják.

A’ S t a n d a r d :  „Még egy spanyol biztos“ czím alatt 
következőt ir: Mondják, hogy R. J. J. L a c y  alezredes a’ ki
rályi pattantyűsságtól Spanyolországba utaz, mint katona
biztos, és hihetőleg Barcelonában foglaland helyet. Kisértetni 
fog egy kir. mérnök-kapitánytól ’s egy altiszttől saját osz
tályából.

Perth nevű skócziai grófságban F o x  M a u l e  alstatustitok- 
nok, S t o r m o n t  lord tory mellett megbukott. Nyugati York- 
shirére (hol az előleges jeleltek’ kinevezése’ alkalmával tör
tént förtelmes háborgásnál kapott sebek’ következésében ismét 
egy békebiró halt meg) a’ reform -jeleltek , M o r p e t h  lord 
Irland’ főtitoknoka és sir S t r i c k l a n d ,  győztek. A’ dublini 
egyetem’ részére tory-jeleltek , S h a w és L e fr  o y , választat
tak. A’ reformisták kedvező reményben vannak az irlandi 
választások iránt. A’ catholicus papság mindenütt munkás, 
hogy a’ reform-párt’ soraiban egyességet tartson fenn. A’ hirla- 
pok dr. M a c  II a 1 e tuami catholicus érsektől irt illy értel
mű levelet közölnek.

Francziaorszá^.
Paris, augustus’ 11.

Némelly hírlapok szerint az eloszlatási rendelet Eu  palo
tában meghatároztatott ’s a’ választásokra September’ első 
10 napja tűzetett ki. Ila a’ emps“ a’ ministerium’ érzel
meibe annyira be vagyon avatva, mint velünk elhitetni akarja, 
úgy a’ ministerium más és nem a’ septemberi törvények’ 
szelleméhez alkalmazott kamarát kíván választatni, ’s vége 
van ama’ törvényhozói rettegtetésnek (terrorismus), melly 
számüzési, nem-vallatási stb. törvényekre fejlett ki és egy 
számkivetési lajstromon alapult, melly a’ hatalomból, a’ 
doctrinairek’ közönségéből és a’ becsületes emberek’ társa
ságából mindazokat k izárta , kik a’ rendszerhez föltételet- 
leniil nem ragaszkodtak.

Paris, augustus’ 12.
Az udvar olly jól mulatja magát É n b e n ,  hogy csak 21- 

kén váratik St. Cloudba vissza. Vadász, sétál, sátorok alatt 
ebédel az erdőben. A’ király jelesen viszi a’ gazda’ szerepét. 
A’ királyi asztalnál szokás szerint 60 személyre terítnek. Or
leans herczeg ’s nője minden alkalmat használnak , hogy a’ 
nemzetnek megmutassák, hogy azon gazdag kiházasításnak, 
mellyet tőle elfogadtak, szintúgy trónfényt valamint műipari 
érdeket is előmozdító rendeltetést iparkodnak adni. E ’ végre 
I l o n a  herczegasszony több mint 3000 frankot érő elefánt
csontból készült árúkat vásárlott ’s azokat a’ körülötte lévő sze
mélyek köztt felosztotta. D u p o n t  D e l p o r t e  praefectus 
urat a’ tengerpartra történt kirándulás’ alkalmával egy ele
fántcsontból készített takaros hajócskával, L a  m ar  r e  gene
rált Napoleon’ mellképével, a’ dieppei nőket különféle csi
nos képzeleti apróságokkal ajándékozta meg. A’dieppei csip
keiskola’ előljárónéi, két apácza, Énbe hivattak és a’ her- 
czegné 3200’s 3300 frank árunyi csipkét vett meg,  a’ király
né még ehez 1000 frankos váltólevelet adott. A’ dieppei ’s 
caeni pályázatra a’ herczeg 4000 frankot ajándékoza.

Paris, augustus’ 11.
A’ franczia napi lapok nem tudják neheztclésökct elegen

dően mutatni azon választási mód fölött, mellyet ők az an
gol választási rendszer’ dőzsünnepének (orgia) neveznek, ’s 
a’ magok’ nagy illedelmén örvendenek. Ez azonban igen fel
ületes néze t ; a’ dolog’ eredményére és szellemére szükség 
tekinteni. Angliában a’ választások a’ nemzet’ ótalma alá 
helyezvék, Francziaországban pedig a’ kormány’ felvigyázá- 
sa alatt vannak. Angliában a’ külön felekezetek harczolnak 
egymás köztt, Francziaországban a’ felekezetek a’ kormány
nyal. Angliában mindenhol a’ pénz’, étel’, ital’, Francziaor
szágban mindenhol a’ tisztségek’ , Ígéretek’ és jutalmak’ be

szolgáltatott, az eziránt tett panaszában foglalt sértő kifeje
zések miatt a’ gyűlés’ helyszínén v a s r a  v e r e t e t t ;  pedig 
sokkal kevesebbet mondott a’ vármegye-tisztről mint Genoude 
ur a’ belügyek’ ministeréről. — ’S mi ez mindahoz képest, 
mit mindjárt a’júliusi zendülés után Periernek, Persilnek, a’ pá
risi érseknek, sőt magának a’ királynak is elhalgatnia kelle.

Azonban ne gondoljuk, hogy Angliában vagy Francziaor
szágban csak a’ kormány’ emberei támadtatnak és rostáltat
nak meg illy módon, mert a’ szólás- és sajtószabadság különb
ség nélkül mindenikre terjed, ki tudomásra méltót mond vagy 
cselekszik. Kiki tudja, miként rovatnak meg a’ parlament’ és 
kamarák’ emberei, mikép a’ választásokra kijeleltek, a’ válasz
tottak, ’s magok a’ választók ; épen most telvék minden hír
lapok illynemii elbeszélésekkel. Hát ha ezen országoknak 
még tökéletesen kiképzett municipalis rendszerék volna, ’s 

e?y összepontosított kormány helyett ötven, száz vagy 
több igazgatás esnék a sajtó’ szigorú, irgalmatlan ’s minden 
rejtélyekbe ható bírálása alá. Ennek ezer szemeit senki sem 
kerüli el, harsogó szavát semmi sem gátolhatja. Ha a’ per
lekedő fél biraja Ítéletével meg nem elégszik, a’ köz véle
ményt hívja segítségül, esetét környülállásosan és minden 
személyes tekintet vagy kímélés nélkül nyilvánítván, ’s ebben 
semmi mesterséget el nem mulasztván, mellyel bírája’ igaz
ságtalanságát, vagy legalább ügyetlenségét a’ nagy közön
séggel elhitethesse. Így tesz a’ vetélkedő , a’ megbukott hi
vatal-vadász , a’ hirtelen vagy megcsalt házastárs, a’ magát

megkárositottnak vélő intézkedő, szóval a’ társaság’ minden 
rendei. Ki a’ külföldi hírlapokban járatos , szinte unalomig 
mulathatja magát a’ journalistikának ezen osztályával.

A’ sajtónak legerősebb, de egyszersmind legiidvességesb 
hatása a’ köz intézetekre, munkákra, új találmányokra ter
jeszkedik, ’s az időszaki sajtónak köszönik leginkább Anglia, 
Francziaország 's Ejszakamerika, hogy köz intézeteik olly 
gyorsan ’s többnyire czélirányosan létesülnek. Mihelyt vala
melly az egész nemzetet érdeklő új épület vagy intézet létre 
jő, feszülten várja a’ nemzet, mikép tekintendi, birálgatandja 
’s ellenőrizendi azt az időszaki sajtó. — ’S valóban nem is 
késik az a’ tárgyat minden oldalról megvizsgálni, ’s a’ hol 
szükséges, az intézkcdőktől felvilágosítást kérni, mellyet 
azok már azért sem tagadhatnának meg, mivel itt tulajdonkép 
nem a’ hírlap’ szerkesztője, hanem maga a’ nemzet tudakol. 
Uly alkalomkor kezdődik néha azon érdekes erkölcsi harcz, 
melly, ha néha fel is hevülnek mellette a’ felek, mindig az 
ész’, tudomány’ és művészet’ korlátái között foly. Itt az in- 
tézkedőkvagy párthíveik holmi fenhéjázó tronfolásokkal, vagy 
bitorlott reputatiók’ felhordásával czélt nem érnek. Nem le
het itt gavallérosan felelni: „Azok, kikre az ügy bízatott, 
értenek a’ dologhoz, és senki’ oktatására nem szorulnak,“ 
vaffy 5>hogy azok jó hazafiak, ’s azért illy számadásra-huzás- 
sal őket sérteni czéliránytalan“ — vagy épen „hogy illy 
nagy ú r tó l , hires tudóstól illyes valamit kívánni nem lehet 
stk.“ — Mindez akkor mit sem használ, ’s akárrailly tudós,

rá illy hazafi, milly gazdag, milly vitéz legyen is valamelly 
köz intézkedés’ megbizottsága, felelni tartozik az elébe gör
dített alapos kérdésre, valamint hijányai, visszás lépései vagy 
hátramaradásai a’ legkeserűbb gúnyra tarthatnak számot. — 

Ha illy alkalommal netalán ,,a’ tudatlanság’ ’s előítéletek’ 
valamelly sáfárja“ — mert illyen mindenütt lé tezik— a’ saj
tónak ezen munkálódása ellen kikelne, ’s azzal állana elő 
„hogy mi joga vau e’ vagy ama’ hírlapnak itt kérdéseket 
tenni?“  bizonyos lehet benne, hogy az egész időszaki sajtó, 
félre tévén minden politikai szinkülönbséget, az illy sáfárt — 
ez alkalommal szeretném táblabirónak nevezni — mint ol- 
lyant, ki a’ köz ügy’ szellemi kifejtését gátolni merészeli, 
rendre utasítandja. — Ha pedig még az sülne ki, hogy az 
illy táblabiró talán valami más titkos czélból beszél ’s az 
álhazafiság’ üres szavai alatt irigység, fellüvalkodás , ?mocs
kos haszonles vagy más jllynemü hazafi szenvedély rejtezik: 
többször nevezett táblabiránk legottan czifra hazafi köntösé
től megfosztva, az erkölcsi ’s értelmi hareztér’ szent sorom
pójából, hová illetlenül tolakodott, gyalázattal kifizetvén, a’ 
közönség’ gunykaczajinak ’s a’ sorompón kívül álló pór’ kifütyö- 
lésének és sárraldobásának esnék martalékul. (Én itt ter
mészetesen Franczia vagy Angolországról szólok.) De illy 
eset csak igen ritkán fordulhat elő a’ mondott országokban, 
mert azon becsületen kívül, mcllyben a’ sajtó ama’ nemze
tek előtt áll , magok a’ hírlapok is némi köz lelkesedést táp
lálnak, ’s igy az obseurantismus’ táblabirája alig találhatna



folyását láthatni; Angliában minden durván foly , de ez 
csak a’ pillanat’ miive, más nap minden felejtve van; Fran- 
cziaországban minden finomúl megy véghez , de ezen finom
ságban a’ jövendő’ ügye forog fenn , a’ dolgok a’ visszafize
tési rovásra történnek. Az angol hadi jelszó a’ személyek’ be
folyása, Francziaországban a’ kormányi befolyás harsogtatja 
a’ hadi kürtöt. Angliában a’ politikai rendszereket, Franczia
országban inkább a’ politikai helyzeteket keresik. Az angol 
választások a’ democratikai Athena’ , a’ régi Róma’ vagy 
méginkább a’ középkori európai közönségek’ választási képét 
mutatják elő ; a' franczia választások országnoki gyiiléskék’ 
(diplomatische Conciliabul), ministeri és ellenministeri te
remek’, conclavék’ ’s boudoirok’ ’s t. ef. képét viselik. Angliá
ban a’ vásár és a’ csapszék, Francziaországban a’ terem és 
kabinét uralkodik, ’s az eredmény végre a z ,  hogy Angliában 
a’ községek’ tagjai szabadok , ’s független véleményük miatt 
jelennek meg, ’s oily birodalom’ tagjai, melly világ - politi
kával bir, mellynek tőkéje minden polgárjai’gazdagságán ala
pu l, kik háborúra’s békességre szavaznak, ’s a’ Ilonnak és 
külföldnek minden ügyeiről a’ legpontosabb tudomást vehe
tik; Francziaországban pedig a’ követeknek mintegy lépésen
ként kell a’ ministerektől az ország’ ügyei ’s érdekeibe te
kintést kivívni, ők azokat csak roszu l, pontatlanul és felü
letesen tanulják megérteni, a’ valódi politika tőlök egészen 
elvonatik, a’ minden rendű ’s rangú tisztek’ csoportja, mi
nisteri feliigyelés és korbács alatt szavaz, az ellenfél elmél
etekben (theoria) merül e l,  és a’ ministerium régi megrög
zött szokásait kivívja; mindnyájok mögött egy férfi áll , ki 
a’ kártyát keveri, ’s a’ tiersparti és doctrinairekkcl, f é l ’s 
negyed ellenfelekezettel tronfol, mint neki tetszik. A’ kama
rai vitatkozások Angliában a’ nyilvános lelkesedést egészen 
utolsó leheletéig érdeklik; Francziaországban pedig rövid 
idő múlva a’ legnagyobb unalmat okozzák , a’ közönség nem 
figyel többé rajok, mig ittott egy úgynevezett szúrós, érdek
lő ’s drámai ülés nem tarta tik , akkor szenvedelmesen oda 
siet mindenki mint valami játékszínbe, szenvedélyeskedik 
mellette mint valami játékszín mellett, ’s más nap minden 
felejtve, mint ez R o s s i n i ’ vagy M e y e r b e e r ’ legszebb 
daljátékával, mihelyt eljátszatott, történik a’ hallgatók’ nagy 
csoportjánál. — Az angol ’s franczia választási rendszer kö
zötti különbséget akarjátok megismérni? Ihol lá tá tok , pedig 
nem eseményekben , hanem valódiságokban.

S p a n y o l o r s z á g .
A’ „Moniteur’“ augustus’ 14. számában következő két tele- 

graíi tudósítás foglaltatik:
1) Bayonne, augustus’ 12.

Madrid, 8. Augustus’ 6ról költ királyi parancsolat által 
Madrid ostrom-állapotba helyhezteték a’ pártosok’ közelge- 
tése miatt, kik mindazáltal, miután Segoviát 's az ottani vá
rat megvették, fenyegető mozdulataikat nem folytatták a’ 
főváros ellen, hol csendesség uralkodik , mellynek megzava
rását nem is reményük. A’ ministerium ellen a’ tegnapi ülés
ben a’ cortesek tüzesen kikeltek; az ellene tett indítvány 
még is 76 szavazat’ többségével 53 ellen félrevetteték.

Mindazáltal a’ kabinétnek legalább részleges módosítását 
közelgőnek tartják.

2) Bayonne, augustus’ 12- délután 3 órakor.
Az Elio által vezérlett párt, melly 5000 gyalogból ’s 220 

lovasból áll, 3án Segoviába beszállóit és S. lldefonso ’s Es- 
curial felé fordult. Vigo vezér 8 órányi távolságra volt Se- 
goviától. A’ követelő folyvást Cantavieja körül tartózkodik.

E s p a r t e r o  seregével 6án bement üarocába.
Az augustus’ 15kei „Moniteur“ következő két telegrafi tu

dósítást közöl: 1) „Azon carlosi tábor, melly a’ Duerón au
gustus’ tjén kele át, 4kén estve bement Segoviába , ’s a’ vár 
éjjel magát feladta. V i g o  (Santiago Mendez, O-Castilia’ fő
kapitánya) nem érkezhetvén meg elég korán , hogy Sego- 
viának segítségére mehetett volna, 5kén este Santa Mariadé 
Nievában volt. (Valladolid és Segovia között, mintegy 8 óra
járásnyira ez utóbbi várostól.) — Új-Castilia ostromállapot
ba tétetett. A’ madridi tudósítások 7ről jelentik, hogy az 
ellenség Segoviát elhagyta ’s hogy a’ fővárost nem féltették. 
— L l a n g o s t e r a ,  ki M ó r á t  az Ebro mellett megtámadta 
vo lt ,  5ke’ éjjelén, egy cataloniai hadosztály’ közeledésére, 
visszavonult a’ bal (talán inkább jobb) partra. — 4kén a’ kö
vetelő Mirambelben volt. — Mozdulatát O r a a  ’s E s p a r 

t e r o  kisérék ; amaz 4kén Mondlában, ez pedig Torre de 
los Negrosban volt. (A’ líarocába vivő utón , hova a’ tegnapi 
tudósítások szerint fikán megérkezett).“ — 2) „ N a r b o n n e ,  
aug. 14. esti 5 órakor. Barcelonából l l rő l  Írják, hogy Me er 
báró, miután előbbi állásait a’ Molins del Reytől Igualadába 
vivő útvonalon elfoglalta, 9kén Martorellből San-Sadurni 
felé indult. A’ nemzetőröknek 18 évestől 40ig az új junta ál
tal meghatározott fölkészítése ellenszegülésre talál; Lerida’, 
Gerona’ ’s Tarragona’ tartományi juntái a’ középponti juntát 
nem akarják elismerni.“

A’ „Quotidienne“  az újabb telegrafi tudósításokra követke
ző megjegyzéseket tesz: ,,A’ christinoi vezérek egyáltalában 
azt akarják, hogy don  C a r l o s  vagy Catalonia vagy Felső 
Arragonia felé menjen vissza az Ebrón keresztül. Mivel car
losi csapatok, kétségkívül a’ király’ vezérlése a l a t t , indultak 
ki Cantaviejából, hogy Belchitét ’s környékét elfoglalják, 
ezért kell a’ christinoi vezéreknek épen Villafranca felé men- 
n iek , mintha nem szintollyan jól mehetnének a’ Saragossá- 
ból Madridba vivő utón. Akármint van a’ dolog, bizonyos
nak látszik, hogy a’ királyi hadsereg’ nagyobb része Canta- 
vieját elhagyván Belchite felé fordult, melly kisded város 
Darocától éjszakkeletnek 11 órányira és Saragossától is csak
nem annyira fekszik. Espartero ’s Oraa nem tartották tanács
osnak megtámadni Cantavieját; hanem csak kör ülte jártak, 
az ellenség’ kergetéséhez készülvén. Valószínű , hogy július’ 
31ke óta Saragossától ’s az Ebro’ partjaitól mindenik lel’ ha
dai eltávoztak; mert ha Belchitében maradtak volna, sokkal 
újabb tudósításokat vennénk felölök. — Segovia’ bevétele a’ 
háborúnak legnevezetesb történetei közé tartozik. E ’ város
nak , melly Madridtól csak 1 4 —, San lldefonso királyi lak
tól pedig 2 órányi távolságra fekszik , 13,000 lakosa, vára, 
melly magát feladta, pattantyús - iskolája ’s egész Spanyol- 
országban legszebb posztógyárai vágynak ; itt a’ navarrai 
hadszállítvány további terveinek előmozdítására hihetőleg tö
mérdek segédforrásokat ta lá l t ; vezére nem tartván jónak út
já t  félbeszakasztani, Guadarrama azaz Madrid felé nyomul, 
mert Guadarrama Segovia ’s Madrid között fele-uton fekszik 
’s az Escurialtól két órajárás.

Madrid, augustus’ 7.
Tegnap este innen a’ demokratái pártnak húszig való leg

nagyobb befolyású embere ment el, A s p i r e z  dandárnokot, 
ki útját a’ carlospártiak ellen folytatva, jelenleg Fonta de la 
Trinidadban vagyon , és Santiago M en de z - Vi g o vezért ar
ra bírandó, hogy világosan a’ királyné ellen nyilatkozzanak 
’s a’ fővárosba induljanak. E ’ lépés’ sikerülte hihető, mert 
az indulatok itt úgy felingeriilvék, mint most esztendeje, mi
dőn Q u e s a d a  (a’la granjai felkelés’következtében) meggyil
koltatott. A’ nemzetőrség ’s az itt maradt kevés katonaság 
fegyverben van. De a’ cortesgyülésben ’s a’ kormánynál visz- 
szavonás uralkodik; rövideden, minden a’ legnagyobb zavar
ban vagyon. — Az ostromállapot ki van nyilatkoztatva ; a’ biz
tosságok hivatalukba iktatvák. A’ követek közül némellyek a’ 
ministerium’ elbocsátását, mások megtartását kívánják; egy 
harmadik párt pedig azt akarja, hogy kormányzóság (regens- 
ség) állítassák, hogy a’ hadi törvény (Martialgesetz) kikiál- 
tassék, hogy B u e r e n s ,  O r a a ,  E s p a r t e r o ,  E s e a l  e r a  
’s A l c a l a  vezérek ide parancsoltassanak és 24 óra alatt perbe 
idéztessenek. ’S mégis e’ zűrzavart nem a’ carlosiaknak, kiket 
itt csak csúfolnak, hanem a’ radicaf-pártnak kell tulajdoní
tani, melly negyed nap óta mindent fellázított ’s az elmék
nek majd mindnyáját önrészére hódítá. Valamennyi minister’ 
elbocsátatását rebesgetik; azt állítják, hogy a’ kormányzó
királyné akármiképen elutazni és Spanyolországot itt akarja 
hagyni. Ez volt kívánsága már m. e. augustus’ 13kán la  
G r a n j á b a n ,  ’s ha a’ franczia határszél innen tiz órajárás 
volna, ő még ma oda illanna ; de igy senki sem képes őt k i
ragadni azon veszélyből, melly fenyegeti. Oh milly szeren
csétlenek vagyunk!

A’ pénziigy-ministeri kabinetnek lelke M e n d i z a b a l  ur. 
Tiszttársain nem annyira eszének felsőbbsége által, mint hely
zetének minémiiségénél fogva uralkodik. A’ polgári háború’ 
’s zendülés’ alkalmával, midőn az a’ feladás, hogy a’ töme
gek mozdulatba hozassanak ’s a’ katonák’ tartása eszközöl
tessék, az olly ember leghasznosabb, ki legtöbb pénzt tud 
előteremteni. Mendizabal ur akkor vállalta magára a’ közü
gyek’vezérlését, midőn Spanyolországnak már sem segedelem
forrása sem hitele nem volt. Minden tőle váraték , ’s részé
ről csak őszinte elszántságra volt szükség, hogy a’ spa

ott helyet, hová eszének vagy inkább nemeszének szülemény
eit lerakhatná; mert még azon szerény lapocskák is, mellye- 
ket a’ hajósok , bérkocsisok és cliifonnierek olvastatnak fel 
magoknak a’ csapszékekben , vonakodnának hasábjaikat illy 
undok holmival megfertőztetni.

De alkalmaztassuk most a’ mondottakat kedves hazánkra 
’s tekintsük meg azon szükséges következéseket, inellyeket 
az angol vagy franczia mintára behozandó sajtó- ’s szólás- 
szabadság Magyarországra okvetetleniil gyakorolna.

(Folytatása következik.)

Mint tudva van, egy igen nagy, 200 lábnyinál hoszabb gőz
hajó crcszteték Bristolban vízre , melly Anglia ’s Amerika 
között járand; hanem a’ melly gőzhajó Limeliouséban C u r 
l i n g  és társánál az amerikai gőzhajótársaság’ részére je 
lenleg készítetik, minden eddig készült illynemű hajót fe
lülmúl. A’ mostani ifjú királynénak Victoriának nevét vise- 
lendi ’s 80 ,000— 100,000 font sterlingbe kerül; 150en 
dolgoznak rajta naponként, és jövő novemberre úgy hiszik 
elkésziilend. Hosza 2 53 lábnyi. Minden gépelye 2 50 ló
erejű. — Tonna-tartalma 900 tehernyi (egy teher =  2000 
font). Járási sebessége, mint reményük , általában napon
ként 200 angol mérföldnél nem lesz kevesebb ’s napi kő
szén-fogyasztása 15 tehernyi. Úgy számítják, hogy Uj- 
Yorkba 18 nap alatt ér, ’s onnan vissza Angliába 12 nap alatt 
jövend, melly útjában menet 270, jövet 180 tehernyi koszé-,

net fogyaszt el. Feszülten várják ezen óriási gőzhajó’ első 
indulását és más gőzhajók hozzá képest halász-csolnakoknak 
látszanak.

Wedding R. ur, berlini gyámok, fensőbb javalásnál fogva 
az Amerikában használt vizírányos vizkerekeket állítá föl, 
’s ezen próbálat’ következése abban á l l ,  hogy az illynemű, 
czélirányosan ’s rendesen elkészített kerekek, nem csak nagy, 
hanem eddig még ismeretlen ’s az angolok’ jeles visszahajtó 
kerekei által el nem ért, hasznos hatályt nyújtanak, ’s azért 
malom- és gyár-épitők’ legnagyobb figyelmét érdemlik.

Augustus’ 3ika’ estéjén Slézia’ és Lengyelország’ környé
kén, nevezetesen Varsóban , jeles légtüneményt láttak. Egy 
münsbergi levél felőle következőt közöl: „Napnyugat után 
felettébb pompás meteor mutatkozott. Előbb éjszaknyugat 
felől könnyű, sötétes, legyező-forma fellegek keletkeztek , ’s 
élőfákat képeztek, azután azon helyről, hol a’ nap letűnt, 
nyugat felé egyes fejér világos sugárok lövellettck , mellyek 
csakhamar vörösebb szint váltván ’s meghoszabodván délnyu
gat felé roppant világot vetének , melly vöröses violaszinnel 
tündöklőit. — Rögtön erre nyugat felől fejér rezgő sugárok 
emelkedtek, hasonlók terjedtek éjszak ’s éjszakkelet felől 
is; mindezeket azonban felülmúlta a’ délnyugatról látszó 
fényes világosság. Ez volt 8 órakor, midőn a’ meteor leg
nagyobb fényben tiindöklött ’s egy sugárkoronát képzett,

nyolok’ háláját magának biztosítsa. De ő azon iparkodása 
helyett, hogy Spanyolországban a’ pénzforrásokat újólag ki
nyissa, egyedül azon dolgozott, hogy az országot ama’ ke
véstől i s , melly még neki megmaradt, megfossza. A’ pénz- 
ügy-ministertöl kigondolt segedelem-eszközök hasonlítunk a’ 
vakmerő rablók’ bánásmódjához, kik valamelly házba betör 
nek ’s a’ tulajdonos’ lábait eleven szénen tartván arra kény
szerítik, hogy mutassa meg, hová rejtette pénzét. Mendizabal 
ur erőszakos összeírással kezdé ’s véres adószedéssel, melly- 
től a’ gazdagok pénzen váltották meg magokat. Ezután nem 
sokára eladta a’ nemzet’ jószágait, még pedig olly áron, melly 
ezeknek évenkénti jövedelménél többre nem ment. Miután 
ezen források kifogytak, Havannait’ jövedelmeit több évekre 
elzálogosította. Mikor pedig már semmi sem volt, mit 
eladni vagy elzálogosítni lehetett volna, Mendizabal ur köl
csönt akart látszatólag fölvenni, ’s az angol kormány bizonyos 
kereskedési egyesség’ alapjára kész is volt ezen kölcsönözést 
biztosítani, midőn Mendizabal ur vonakodék az egyezést ’s 
az attól függő kölcsönözést megerősíteni. Nehéz oily mini
ster’ magaviseletét kimagyarázni, ki terveit mindenkor ti
tokban tartja. Mendizabal ur hihetőleg annak meggátlására, 
hogy ki ne ismerjék, a’ személyekhez képest változtatja bá
násmódja’ magyarázatját. Ugyanis a’ spanyoloknak, kik a’ 
tiltó rendszer' védői, azt mondja, hogy ezen szerződés el 
nem fogadható, mivel mellette a’ belföldi műipar semmivé 
leend. Az angoloknak ellenben a’ kölcsönözés’ terhes fölté
teleit említi, inellyeket nem eléggé ism erünk, ennélfogva 
azok felöl Ítéletünket ki sem is mondhatjuk , de inellyeket ő 
maga már halgatólag, ha nem épen egyenesen is, elfogadott. 
A’ franczia kormány talán eléggé el van vakítva, hogy ezen 
alkudozások’ félbeszakadásán Örvendezzék; csak az a’ kár, 
hogy a’ carlospártiak ezen örömben osztoznak. Azt állítják, 
hogy Mendizabal ur ezen szerződést, Francziaország’ ellen
ségeskedésétől tartván, nem erősité meg. Világosan kimond
ván az igazat, mi nem azon hiedelemben vagyunk. Legelső
ben még nem bizonyos, hogy Mólé ur próbát tett volna az 
angol kormány által támogatott combinátiók’ keresztülvágó - 
sá ra ; ’s ha ezt megtette vala is, minden kétségen kívül Spa
nyolország óvakodott volna, egy hűséges szövetségesét eli
deg en í t i  magától, hogy egy kétséges barátnak megelége
dést szerezzen. Kétséget nem szenved, hogy itt tetemes 
személyes érdeknek kell lappangnia, melly Medizabal urat 
arra bírta, hogy azon egyetlenegy hatalmassággal, mellynek 
valódi pártfogására Spanyolország még számot ta r tha t,  illy 
szembetűnő megvetéssel bánjék.

P o r t u g á l t  a.
A’ chartát pártoló felkelés mindinkább terjed. A’ castello- 

brancoi felköltek Abrantes városát elfoglalták; az őrizet, 
melly nemzetőrökből álla , visszavonult honába, minden el- 
lentállás nélkül. Ez a’ kormányra nézve váratlan csapás, mi
vel arra számolt, hogy az őrizet kiteend magáért. Azt mond
já k ,  hogy Santarem is a’ felköltek’ kezébe ju to t t ,  de e’ hir’ 
megvalósultáról még nem kaptunk tudósítást. — 26ka’ éjjelén 
50 láncsás , ki e’ hadi test’ egész maradványát Lissabonban 
képezé, elszökött. — 27kén S a i d  an ha  tábornagy, ki sok 
tiszttel ’s egyéb katonasággal Cintrában volt, a’ felköltek’ fő
vezérévé lön ’s jelenleg Lissabont fenyegeti. A’ Belemben 
szolgálaton lévő pattantyús - osztály is el akart szökni; de 
terve a’ hatóságok’ közbejötté miatt ideig óráig hajótörést 
szenvedett. A’ lissaboni vonalok védállapotba tétettek, de nem 
hiszik, hogy megtámadtatás’ esetében ellent állhassanak. 
Castro P e r e i r a  ’s Juan de O l i v e i r a  un. elbocsátatásukat 
kérték. Ok a’ rendetlenség ’s vérontás’ elkerülése végett a’ 
charta’kikiáltását tanácsolták, ’s mivel tiszttársaik e’ rendsza
bályt elfogadni vonakodtak, ministeri hivatalukról le akar
nak mondani. A’ cortesgyülésben tegnap felírást határoztak 
a’ királynéhoz, mellynek ez élj a , hogy a’ múlt septemberi 
revolutio épségben tartassék, bármibe kerüljön e z ,  ’s a’ ki
rályné kérettessék meg , hogy részéről is hasonló nyilatkoz- 
ványt bocsásson ki. A’ küldöttség, melly a’ palotába ment 
megtudni, mellyik órában tetszenék a’ királynénak elfogadni 
a’ felírást, nem eresztetett a’ királyné elébe. O felsége gyön- 
gélkedéssel menté magát. Dr. D i a z  de  O l i v e i r a  azon volt, 
hogy a’ küldöttség a’ királyné elébe bocsátassék ’s igen tüze
sen viselte magát. — Attól tartottak, hogy a’ királyné éjjel 
valamellyik angol hadi hajón keresend védelmet és bátorsá-

melly a’ láthatár felett mintegy 15 fokkal kezdődött ’s egész 
a’ tetőpontig (zenith) nyúlt. Alant egy vékony sötétes felleg- 
fal huzamlott. A’ nyugati sugárok közt mintegy félénken pil
lantott keresztül a’ hold gyenge sarlóképpel, ’s ez is dísze- 
síté a’ jelenet’ pompáját. Mintegy 12 — 15 perczig tartott. 
Egy óranegyed múlva habos fejér szin lepé el az egész éjszak
nyugati mennyboltot. Az alsó lég’ vonala délrő l , a’ felsőé 
pedig, mint a’ fellegek mutaták, éjszaknyugatról jőve. A’ 
légmérsék 18 Reaum. foknyi volt.“

A’ müncheni közönség seregestül megy az Isar’ partja melléki 
praterbe és a’ zöld fához, ott az úgynevezett krokodil’ meg
nézésére, melly, mint hirlelik, itt tartózkodik; a’ hir több 
gaztettekről beszél, mellyeket ezen egyiptusi kétlaku állat 
itt már elkövetett. A’ prateri csapiárosnak 32 kövér réczéi 
nyelettek el e’ szörnyetegtől, és mivel attól ta r tha tn i , hogy 
a’ gyermekek is könnyen zsákmányaivá lehetnének, ezeknek 
az angol kertbe sétálás e ltiltatott, mivel e’ nem kedves ven
dég azon csatornák által ^mellyek e’ kerten keresztül az Isar- 
ba huzvák, könnyen becsúszhatnék. Már lőttek is reá, de 
hasztalan. Végre talán mégis csak vidrává válik e’ szörnye
teg. Azonban az isarkapui csaplárosok több jövedelmet húz
nak e’ láthatlan szörnyetegtől, mint a’ menageria - birtoko
sok nagyétű állataiktól.



got. Azon hir terjedt el, hogy a’ felköltek már közel vágy
nak a’ városhoz. Általános indulót doboltak, az őröket meg- 
kettőztették, ’s az éjszaki részen lévő védvonalok, megtámadta- 
tásra várólag, katonasággal rakattak meg; mind a mellett 
is semmi komoly történet sem adá magát elő. legnap 
P i m e n t e l ,  don Pedro’ egykori hadsegéde, ki jelenleg e 
hivatalt F  érd  i n a n d herczeg mellett viseli, elíogattatott, 
épen midőn a’ palotában szolgalaton volt. A herczeg egy 
másik segédét elkiildvén azt kívánta, hogy Pimentel, kiért 
kezeskedik, becsületszavára szabadon bocsátassék; de a’ 
herczeg’ kívánsága visszantasítatott. Több elfogatás is tör
tént. —

A’ „Sun“ julius’ 25kén költ lissaboni levelek’ következé
sében tudni akarja, hogy a’ kormány tökélyre vitte a’ I4i ka
tonalázadás’ elnyomását; ellenben a’ ,,M. Chronicle,“ melly- 
nck tudósításai 28ik terjednek, azt állítja, hogy a’ mozgal
mak a’ pedrói charta’ kedvezésére naponként terjednek.

Olaszország-.
Róma, augustus’ 10-

Mai napig halasztám levelem’ írását, várván’ inig bizonyos 
tudósítást adhatok arról, itt van e valóban vagy nincs az 
epejárvány. Azonban még mindig az előbbi bizonytalanság
ban élünk, a’ kormány semmit sem közöl felőle ’s a’ rómaiak 
azon hiedelemben vágynak , hogy a’ betegség csupán az or
vosok’ agyában létezik. De a’ kétes esetek , habár csekély 
számmal, mégis minden nap jelenkeznek , ’s a’ megbetegiil- 
tekről, kik a’ keményen elzárt kórházakba vitettek, többé 
semmit sem hallunk, úgy hogy a’ dolog mibenlétét lehetet
len megítélni. Egyébiránt látjuk, hogy a’ nép e’ rendszer 
mellett megszokja azon gondolatot, mintha a’ járvány csak
ugyan itt volna, ’s igy remélhetjük, hogy a’ nyavalya’ terje
désének esetében semminemű csendháborítást nem ércndiink. 
A’ kormány minden eszközt elővesz a’ nyavalya ellen, ’s 
előbb csak nehány, de most a’ tizennégy városnegyed’ min- 
denikében építtetett kórházakat. E’ rendkivüli költségek’ fö- 
dözésére, mint mondják, bizonyos mennyiségű kölcsönpénz 
iránt alkudozik, mellynek fejében a’ T o r l o n i a  nevű keres
kedőház már tetemes sommát adott. Reményük, hogy mi
helyt nyilvánossá tétetik itten a’ cholera, a’ Nápoly felé hú
zott költséges őrvonal (cordon) azonnal megfog szüntetni, ’s 
ezáltal a’ reánk nézve olly szükséges kereskedés a’ szomszéd 
országgal ismét szabaddá leend.

Palermo, auguslus’ 5.
Szerencsétlen városunknak — mert méltán annak nevez

hetjük — egészségi állapotja naponként javul ’s már csak 
egyes halálesetek jőnek elő, mellyekre nézve azonban meg 
kell jegyezni, hogy leginkább olly személyeket lep meg a’ 
cholera, kik a’ rémidő alatt távol voltak ’s most ezen úgy
szólván kiégett tüztorokba visszajőni merészeltek. Ezt egye
dül a’ légváltozásnak tulajdonítják; tehát e’ körülmény tar
tóztatja főkép a’ távollévőket a’ városhoz közelítéstől, mellyet 
jó volna még egy ideig halasztani, mig t. i. minden előbbi 
állapotjába vissza nem térend. Munkáról még senki sem 
gondolkozik, ’s miként valamelly súlyos betegségből fellábadt 
embernek még egy ideig nyugalomban kell maradnia, hogy 

-erejét lassanként visszanyerhesse, úgy e’ százezerfejii test
nek is nyugalomra ’s üdülésre van szüksége, ’s tökéletes fel- 
gyógyulására még nehány hónap kívántatik. Mindenki gyá
szol szőkébb családkörében , mert hol hat ember közül egy 
meghal, ott egy család sem marad, mellynek legalább egy 
tagját nem kellene siratnia. Egyébiránt, hála Istennek, is

mét csendességben ’s bátorságban élünk a’ törvények’ ótalma 
alatt.

Rómában kórházak épültek ’s nagy búcsujárások (proces- 
sio) rendeltettek. Tisztviselők, papok, orvosok, sebészek 
’s gyógyszeresek, hivatalaik’ elvesztése alatt, a’ várost elhagy
ni tiltatnak.

N é m e t o r s z á g -.
Mainz, augustus’ 14.

Guttenberg’ ünnepének első napja elmúlt. A’ leleplezési 
ünnepély, mint várók, komoly, érdemszerű ’s felséges vala ; 
olly jelenet, mellynek jelentőségét csak akkor foghatjuk fel 
valódilag, ha Guttenberg’ világövedző találmányának neve
zetessége bennünket áthatott. A’ Guttenberg-piacz’ rendkí
vül fényes kiékesítését, Németország’ legnevezetesb váro
sai’ könyvnyomtatóinak, könyvárusainak és betűöntőinek rop
pant ’s ünnepélyes menetét, a’ tömérdek embert, és a’ mű
veltség’ ezen ünnepe iránti élénk lelkesedést itt leírni ’s 
egyenként ábrázolni, — mindez nagy helyet kívánna. Csak 
azt mondom , hogy mi Mainzban még nagyneműbb ünnepet 
nem láttunk , ’s hogy a’ guttenbergi küldöttség’ elnökétől ’s 
a’ városi polgármestertől mondott beszédek lelkesek és hat
hatósak valának, ’s hogy a’ Neukom’ szerkeztette Tedeum 
1200 énekésztől ’s arányos számú hangszeresektől adatván, 
rendkivüli benyomást tön; hogy ez ének: „Üdv neked Mo- 
guntia!“ mintegy 30,000 embertől énekeltetvén mindent föllel
kesítő , ’s hogy az emlék’ leleplezése valódi mennyei időpont 
vala, melly mindenkit elragadott, kinek csak fogalma volt 
arról, mit ajándékoza 400 év előtt a’ világnak Guttenberg! 
Ez ünnepet következő előkelő személyek díszesiték: a’ cam- 
bridgei herczeg, K á r o l y  hesseni és V i l m o s  porosz her- 
czegek, valamint az összes hadvezérség. Délben fényes ebéd
ek adattak a’ casino’ ’s vendéglők’ termeiben. Este a’ Lö- 
w étő l ’s Gi e s e b r e eh t tői készített „Guttenberg“ nevű 
oratórium játszaték a’ színházban. Löwe maga volt az igaz
gató , valamint a’ Tedeum remekműnél ennek szerkesztője, 
Neukom Zsigmond ur. Holnap népünnepek következnek, 
mellyekről máskor bővebben.

A’ würtembergi király Hangából nem Stuttgartba , hanem 
Angliába utazott, ’s csak leányai a’ herczegnők tértek Wür- 
tembergbe vissza. —

A’würtembergi király isméretlenül, T e c k  gróf’neve alatt, 
kíséretével augustus’ 9én délután Londonba érkezett, miu
tán tengeri átkelését a’ „Batavier“  czímü gőzhajón 23 óra 
alatt végzé. 0  felsége a’ tegnapi estvét M a n d e s l o  gróf
nak, az angol udvarnál lévő követének, társaságában az olden- 
burgi nagyherczeg ’s herczegnével M i v a r t  palotában töl- 
té el. (Courier.)

K l a g e n f u r t .  Augustus’ 14én a’ szász király ’s királyné, 
Leibachból jővén estveli 6% órakor ide érkeztek, az „arany 
medvék“ czímü vendéglőbe szálltak és másnap reggel 7 óra
kor Friesach felé folytatták utjokat.

Grörög’ország-.
A’ „Remény“ czímü hírlap’ szerkesztője, ki lázító beszé

dét folytatni meg nem szűnik, e’ napokban az ország’ főügy
észe által felségbántás miatt törvénybe idéztetvén, nyilvános 
tanácskozás’ következésében 100 drachma birságra ’s három 
hónapi börtönre Ítéltetett. Mind a’ mellett az „E lpis“ hír
lap’ 58dik számában mégis egy olly czikkely jelent meg, melly 
e’ számnak lefoglaltatását és tiszti vádat vont maga után. —

Az újólag elhatalmazó hegylakosok (klepliták) folyvást me
részebbekké lenni látszanak. Minap nehány illy rabló az olaj- 
faerdőbiil feljővén egy a’ városon kívül magányosan fekvő 
házba éjszakának idején erőszakosan be akart törni; egy 
rendőrcsapat, melly ellenök ment, a’ vakmerőkön, kik el 
nem szaladtak , hanem magokat védelmezték , nem birt erőt 
venni ’s a’ kis csatában nehány rendőr megsebesíteték. A’ 
lövéseket meghallák a’ városban, mire több katona oda siet
vén egy rablót elfogott, a’ többi pedig futásban kereste mene
dékét.

Nauplia, julius’ lg .
Jelenleg a’ dögvész Porosban annyira lecsillapodott, hogy 

kevés napok múlva tökéletes megszűnését remélhetni.
Jun. 17étől fogva egész folyó hónap’ 17ig egy új eset sem 

adta magát elő ; a’ betegek sikerrel gyógyítatnak , a’ száraz 
földről a’ hírek jók. Az ország’ minden más részeiben az egész
ség’ állapotja tökéletes.

E g y v e l e g -.
Smyrna, julius’ 24-

A’ dögvész városunkban és szomszédságában napról napra 
alább s z á l l , a’ mult héten a lig  volt 30  eset a’ v áros’ külön
féle nemzetbeli lakosai között; nagyobb része a’ betegeknek 
már meggyógyult’s rövid idő múlva reméljük e’ betegségtőli 
szabadulásunkat. Natolia’ belsőbb vidékeiben , úgymint Mag
nesia, Kircagacz, T i r a , Baindir, A indir, és Carrabában a’ 
dögvész még egészen meg nem szűnt. Hódiban a’ betegség 
nagy részben csillapodott. Scalanuovában vágynak néha még 
esetek. Samosban, Cesmében és Sciosban tökéletes az egész
ség. —

F i u m e i  p i a c z i á r j u 1 i 11 s b a n :

T isztabúza, pozsonyi mérő 3 f. 30 kr.
Zab — — 1 40 5;
Borsó — — 6 11 — 11
Lencse — — 6 11 20 11
Bab — — 3 ?? 50 11
Burgonya — — 1 11 15 11
Széna , bécsi mázsa . . . . 2 11 30 11
Szalma — — . . . . 1 11 50
Marhahús, I f o n t ................ — » 6 11
Bor , pozs. pint ................ — 20 11

— ................ — . ',1 12 11
Ser — ................. — 11 8 11
Kemény fa, 1 ö l .................... 7 11 30 11
Legalacsonyabb napszámbér — 11 36 »:„ peng. pénzb.

PÉIZ-FOLYAM.
Becs, augustus’ 22.

A’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 petes p.p. . . .
r> >5 r> » 4  „ » • • •
» »> - r> » 3 j, » ' • • •

Kölcsönvett 1820. év iö l, 100 frnt............................... ......  . . .
„ 1821. „ 100 „ ............................„ • • •
>> 1834- ,, 500 ,) ................................. . . .

Bécsi statusbank-kötelezvény 2% pcentért.............. ..... . . .
Bankactiák darabonként................................................  ,, . . .

1051%2

7 7 ,s/ 32

143%

66 V, 
1376%

Dunavlzállás Pozsonyban
augustus’ 24..............................................................................  4 láb 5 uj.

ÍO O O  f .  e z ü s t  p é n z
ben felvétetnek egy n. Pozsony vármegyéin 

fekvő 12000 f. e p. érő nemesi jószágra. Bőyebb ti 
dósitást szerezhetni a’ Hírnök’ szerkesztőjénél. Közbei 
járók nem hallgattatnak meg. (1)

Mösle J. GL lovag-’ özvegye’ 
és Brauintíller’

(Bécsben a’ Grabenen 1144 sz. a.) 
valamint H a r t l e b e n ’ ’s E g g e n b e r g e r ’ 

könyvkereskedéseiben Pesten 
megszerezhető illy czímü könyv:

A z E rdélyi INisji ökröt
polgári tekintetben

értekezik
Foyarasy Mihály,

Hittudományok’ doctora, károlyfejérvári tiszt, kanonok, 
cs. kir. udv. káplán, Bécsben a’ felsőbb papi-intézet’ 

igazgatója.
Becsben, 1837., nyomtatópap. 40 kr., velinp. 1 ft. p.p.

Előfizetési jelentés
a’

„Honi czímerlapra.46
Haladni a’ korral, a’ nemzeti ipart ’s mivelődést te

hetség szerint elősegítni, minden igaz jó polgárnak kö
telessége. Ez irányból indulva ki, bátorkodik alább 
nevezett „HONI CZIMERLAP“ czím alatt sajtó alá 
bocsátandó munkájára előfizetést hirdetni. E’ műtárgy 
3 láb magas ’s 3% láb széles finom velinen Magyar-, 
Morvát- és Tótország’ nemes megyéinek, jász és* 
két kun kerületeknek, a’ szabad 6 hajduvárosnak, nem 
különben az 1836dik évi 21ik törvényezikk. tartalma 
szerint Magyarhonhoz csatolt Kraszna, Középszolnok 
Zaránd megyék” s Kővár vidékének még ez idein- sehol 
ki nem adatott czímereit’s pecsétjeit képalakban szor
galom - és pontossággal készülve valódi czímertudo- 
raányi színeikkel, mint azok az eredeti oklevelekben 
láthatók, adja elő. A ’ kép’ közepén jobbról Á r p á d  
dédösünk olly állásban szemlélhető, mintha a’ velő 
szemközt álló most dicsőségesen uralkodó V. F é r  d i 

li a n d mélj'en tisztelt fenséges Császár és Királyunknak, 
a’ közöttük goth Ízlésű asztalkáa fekvő magyar szent 
koronát, a’ többi királyi ékességekkel együtt, átadná,

Bemutattatván a’ munka I s t v á n  cs. k. fenséges örö
kös Föherczegnek, kegyes megelégedésének jelét azzal 
nyilványítá, hogy a’ munka’ létesíthetésének kieszköz
lésére hathatós segédkezét nyújtani első kegyeskedék.

Utóbb t. n. Pest megye’ tt. karai és rendei folyó évi 
Szent-Iván’ hava’ 6án tartatott közgyűlésükben, e’ mun
kát hathatós pártolásukkal támogatni ’s nemzeti ösztö- 
nit kegyeskedtek elősegitni.

A ’ nagyméltóságú magyar királyi helytartó tanács 
pedig folyó évi szent Jakab’ hava’ l lé n  21,609dik sz. 
alatt költ kegyes rendelésénél fogva, méltóztatott a’ 
munkát jóváhagyni ’s annak leedzetését megengedni. 
— Ezeknél fogva azon alapos reménnyel kecsegteti 
magát alulirt, hogy érdekes nemzeti mnnkáját számos 
hazafi pártolandja. Előfizetést elfogadnak:

Pesten : T. P aj o r Titus ur, t. n. Pest megye’ hites 
aljegyzője.

A’ „Hazai ’s Külföldi tudósítások’“ hivatala4 
Zöld-kert utcza, 598dik szám alatt, t. 
Kulcsárné’ házában.

A ’ „Regélő és Honmüvész44 szépművészeti 
folyóiratok’ hivatala, Al-Dunasor Kropf- 
házban ll4 ik  szám alatt.

T. B o r s o s  Márton ur, az „Ismertető’44 szer
kesztője ; Magyar- és Hatvani-utcza’ szög
letén „fekete elefánt“ czímü bolt felett, 2ik 
emeletben.

E g g e n b e r g e r  József és ifjabb Ki l i a n  
György könyváros urak.

Budán: T. J a k a b  István ur, bölcselkedési tanár, 
hites jogvéd, m. tudós társasági levelező 
tag, több ns. megye’ t. bírája, ’s a’ in. k. 
helytartó tanácsnál jegyzőkönyvi iktató.

A ’ budapesti német hírlap’ hivatala.
Nógrád vármegyében: T. Jeszeniczei J a n k o v i c h  

Antal u r , t. n. Nógrád vármegye’ első 
aüspánya.

Egerben: T. F e n y v e s y  Ferencz ur, hites jogvéd.
Debreczenben: 1’. S i mo n  li ur,  városi tanácsnok.
Szegeden : T. W  ö bér György ur, városi tanácsnok.
Károly varait: T. K l o b u c s a v i t s  Károly ur, pol

gármester.
Kőszegen : T. N a g y  Károly ur, tábiabiró és kapitány.
Sopronyban: T. M a r t i n y Fridrik ur, sz. k. Soprony 

városának helyettes kapitánya.

Győrben: T. R á b a  István ur, városi tanácsnok, ’s 
több ns. megye’ táblabirája.

Székes-Fejérvárott: R a i l d  Alajos ur, könyváros 
és könyvkötő.

Veszprémben: T. H a l á s z  Ignácz ur, t. Veszprém 
megye’ hites mérnöke.

Pozsonyban : A’„Hirnök“ czímü új hírlap’ tulajdonosa.
Ára ezen érdekes miinek 5 ft. pengő pénz, azon meg

jegyzéssel, ha a’ mű meg nem jelenne, pénzét minden 
t. előfizető visszakapja.

Költ Pesten, augustus’ 18kán 1837- (2)
Lencsó Mihály J.

a’ honi czímerlap’ kiadója.
Lakása József-városban, Nap-utcza, 83ik szám alatt.

T u d ó s í t á s
a’ föherczegi M a g y a r - Ó v á r i  g a z d a s á g i  I n t é 

z e t b e  tanuló nevendékek’ felvételéről.
A’ föherczegi Magyar-Óvári gazdasági intézet az 

abban magát gyakorolni kívánó nevendék ifjúságot egy 
bizonyos számra szorítani szükségesnek találván : azok, 
kik e’ számba felvétetni ohajtnak, valamelly philosopliiai 
vagy technikai tudományos intézetben végzett rnalhe- 
matikai és physikai tudományokban tett jeles elömene- 
telökröl előmutatandó bizonyítvánnyal ellátva, legfülebb 
Sz. Mihály hó’ végéig ezen intézet’ ottani igazgató-hi
vatalánál jelentésüket nyújtsák be, mire a’ határozás 
rögtön következni fog.

Költ Magyar-Ó várott, Kisasszony hava’ 27én 1837- (2)

Ü r e s  h i v a t a l .
Bánsági R u s z k b e r  gben újonnan felállított bányá

szati gyár-ispányságra kerestetik egy bányász-tudo
mányokban jártas férfiú, ki egyszersmind a’ bánya
méréshez is értsen.

Az alulirt bánya - ’s vashámor gyárnoksági hivatal 
ezennel köz tudomásuvá teszi, hogy mindazok, kik a’ 
s e l m e c z i  bányász-academiában végzett iskolai pá- 
lyájokat, gyakornoki alkalmaztatásukat ’s jó erkölcsü
ket hitelesen bebizonyítani tudják, azon esetre, ha ezen 
szolgálatot megnyerni kívánnák, 2 hónap alatt mago 
kát e’ végett az alulirt gyárnokságnál jelentsék.

Ezen szolgálattal együttjáró fizetés leend, egyszers
mind mind maga’ mind családja’ részéről nyugpénzre
is számot tarthatván, évenkénti 400 f. pengő pénzben __
36 f. p. p. szálláspénz, 8 köb-öl fa, 24 mérő gabona,

1 lótartás, 24 mázsa szénával és 40 mérő zabbal, termé- 
szetileg adatván ki. Költ Ruszkbergen, julius’ 21.1837.

A ’ bányász’ ’s vashámor’ gyárnoksága. (2)

Kos- eladás.
Mélt. grófKárolyi Lajos ur’ Nvitra vármegyében hely

zeti Tót Megyeri juhászatából egy tetemesb falka
hágó-kos

lészen a’ bekövetkező Sz. János fő vételi vásárra Pesten 
Üllői-utczában a’ k ö z t e l k e n  eladásra kiállítva. (3)

N e m e s í t e t t  b i r k á k *  
árverósi jelentése.

Főméltóságú herczeg L i e c h t e n s t e i n  Alajos’ ÁCSI 
uradalma’ részéről ezennel köz hírré tétetik, hogy e. 
f. évi sz. Mihály’ hava’ 6ik napján reggeli 9 órakor 
Ácson tettes Komárom vgyében kebelezett helységben 
az uradalmi majorban á r v e r é s  fog tartatni, mcllyre:

öregebb anya-birka........................  670.
jerke (nőstény) bárány.................130
hágó-kos...............................................  60
tokló (1 éves) kos . . . . . . . .  20
ü r ü ......................................................... 470
ürü-bárány............................................150

ö sszesen ..................... 1500 darab
jllll azon árverés’ utján, tiisténti fizetés mellett, tör
ténendő eladásra kiállítatni fog, azon észrevétellel, 
hogy az érintett kosok az árverésen kívül is szabad 
kézből, szabadon hagyván a’ vevőknek a’ választást, 
naponként eladatnak.

Költ Ácson, augustus’ 17kén 1837. (2)

Haszonbér. Folyó évi sz. Mihály’ napjától t. 
Bars vármegyében fekvő V e r e b é l y  mezőváros’ és 
a’ tőszomszéd D i c s k e  helység’ határában találtától 
157 hold szántóföldből, 16 kaszás rétekből ’s 5 kapás 
szőlőből álló majoros gazdaság a’ hozzá tartozandó 
lak - és gazdasági épületekkel, gazdasági állatokkal’s 
szerszámokkal, nem különben egy kétkerekű vizi ma
lommal— 3 vagy több évekre haszonbérbe adandó.— 
Az 0’ jószágot haszonbérbe venni kívánók jövő Septem
ber hónap’ folytában vagy személyesen Verebélven je
lenjenek meg, vagy bérmentes leveleiket ezen idő alatt 
az ottani f. t. esperes Ja r o s s  Viucze úrhoz küldjék. (I)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridrik.



PO Z SO N Y , k e d d e n
T a r t a l m a :

a’ lioni politikai 's nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környiilállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet’, közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, staluslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

19. szám .

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

Balásfa lv l  Orosz József .

A U G U ST U S ’ 2 9 h'" 1 8 3 » .
F e l t é t e l e i t :

Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s péntekek; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában ; P e s t e n  
Filskúti Länderer Lajos’ könyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czírn alatt kiildetendők : „A’ Ilirnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.'1 — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké 

rétik ki; untató ’s izeden bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

!íEG*fs FIgyéltetés. Elkésvén első előfizetési jelentésünkkel, értesítjük a1 nagyérdemű közönséget, hogy most az egyszer egy évnegyedre is elfő- 
“^ “gadjuk az előfizetést első octoberíg, helyben 2 forinttal, postán pedig 2 forint 24 kr. pengőben. Azoknak pedig, kik egész félévre előfizetnek, 

még elejétől fogva szolgálhatunk nehány példánnyal.

Magyarország.
Ő cs. k. apostoli Felsége f. e. augustus’ 12én a’ 

szepesi káptalanban megürült kanonokságra Kol -  
bay Józsefet, a’hittudomány’ tanítóját,— ugyszinte 
f. e. augustus’ 18án a’ nyitrai káptalanban megürült 
tiszteletbeli kanonokságokraTor dy Istvánt, Bittsa 
mezőváros’ plébánosát, és S z t á r e k  Lajost, a’ 
zolnai árvák’ intézete’ igazgatóját kegyelmesen ki ne
vezni ;

L e t  t i  i n g  e r  Antalt pedig, Ferdinand főherczeg’ lovas ez- 
redebeli századost, czímeres nemességgel, a szokott dij 
elengedése mellett, f. e. augustus’ 14én kegyelmesen megaján
dékozni méltóztatott.

Folyó augustus hónap’ 15. 16. 17dik napjain tartotta a’ 
dunántúli e van g el. s u p e r i n t e n d en ti  a kerületi nagy gyű
lésének nyilvános üléseit Tétben, Győr vármegyében. — A’ 
gyűlés maga, mind külső alakja, mind ügyeinek elintézése’ 
tekintetében a’ jár t  utón maradván ,' nyilvános figyelemre nem 
számolhat; de köz figyelmet érdemel annak megnyitása, melly 
minden zajos előkészületek nélkül is , szokott egyszerűsége 
mellett, egyedül a’ nemesebb emberi érzelmek’ önkéntes és 
tiszta kiöinledeztetése ’s a’ szelíd erény’ ’s magát fitogtatni 
nem akaró érdemnek megtisztelése által igazi ünnepiességet 
nyert. — Hogy szeretve tisztelt főpásztorunk, — tudomá
nyosságáról, munkásságáról, vallásos buzgóságáról, egye- 
neslelküségéről és szelídségéről honunkban és külföldön ismé- 
retes K is  J á n o s u n k ,  kit 1812. esztendőben Győr városá
ban a’ kerületi gyűlésnek közbizodalma superintendensnek 
választott, ’s kinek egyházi kormánya alatt azóta 2 5 év folyt 
l e ,  — most érte el főpapi tisztviselésének negyedszázadát: 
azt előre senki sem hirdette k i , — ’s az örömünnepnek meg
tartására senki sem szólítatott fel; sőt úgy lá tszo tt ,  mint
ha sokan ez érdekes körülményt szinte titkolni szerették volna 
azért, hogy majd egyszerre váratlanul pendítvén meg a’ tár
gyat, a’ meglepetésnek édes örömét a’ készületlen sokaság
gal annál inkább éreztessék. Azonban épen ez szerezte a’ lege- 
melőbb látványt, mert azok lépettek meg leginkább , kik má
sokat kívántak meglepni. Noha az idei elkésett aratási taka- 
rulás’ sürgetései miatt a’ mezei gazdálkodással foglalkozók
nak tetemes áldozatjokba került a’ megjelenés, még is közel
ről és távolról nagy számmal sereglettek össze a’ világi ’s 
egyházi férfiaknak rendjei, kimutatandók, hogy emlékeztetés 
nélkül is tudva van kerületünk’ megyéiben mindenütt — a’ 
szerény érdemet méltánylani tudók előtt •— miilyen adót 
kelljen megvinni a z o k n a k ,  kik a’ közjónak előmozdításá
ban bebizonyított hűségökért semmi más jutalomra nem szá
molnak a’ nemesebb érzésüek’ figyelménél! ’s mint már a’ 
csupa megjelenés ez alkalmatlan időpontban beszédes jele le
hetett a’ tisztelkedés’ kívánságának, úgy vetélkedtek még is 
mindnyájan még nyilvánvalóbbá tenni azt, hogy legnagyobb 
szégyenöknek tartanák, ha — ők hallgatván , a’ köveknek 
kellene megszólalni helyettök. — Valóban pompás lön a’ 
közgyűlés’ első napján a’ téthi evangélikusok’ egyszerű temp
loma, hol az ülések mintegy az Istenségnek szeme előtt tar-

L e v e l e z ó s .

A ’ p e s t i  m a g y a r  s z í n h á z 9 m e g n y i l a s a .

P est, aug. 23kán 1837-
Tegnap nyittatott meg a’ magyar színház, ámbár építése 

még nincs egészen bevégezve, a’ külső falak a’ meghatáro
zott czifrázatok’ híjával vágynak, sőt még be sincsenek me
szelve : az utóbbi időben fáradhatlanul dolgoztak rajta, hogy 
a’ hírlapokban e’ színház’ megnyitására nézve kibocsátott je 
lentések meg ne hazudtoltassanak. Minden utczaszögletre 
fölragasztott, congrev-sajló-nyomtatta pompás játékszini ezé- 
dula *) hirdető tegnap reggel, hogy V ö r ö s m a r t y  által szer
zett „Árpád’ ébredése“ czímü előjáték, és S c h e n k  Eduárd- 
nak K is  János által fordított, ,,Belizár“ czímü 5 felvonásos 
szomorújátéka avatandják fel a’ magyar Thaliának ezen új 
templomát. Mind a’ m ellett ,  hogy a’ bemeneti ár nagy volt, 
a’ páholyok és zártszékek már nehány nappal előbb mind meg 
lévén rendelve, némellyeket pedig a’ földszintérre menéstől 
azon félelem , hogy az majd nagyon tömve leend , ’s a’ rek- 
kenő hőség tartóztatván, igy történt, hogy én hetedfél óra 
előtt könnyen bemehettem a’ földszintérre. A’ látvány meg

*) Az előttünk fekvő példány nem csak L ä n d e r e r  Lajos ur nyom
tató intézetének, hanem egész honi könyvnyomtatásnak becsületére 
válik.

tattak ; — mert azon ékességgel díszeskedett, melly minden 
egyháznak legfőbb ékessége , t. i. telve volt buzgó hívekkel, 
kik óhajtva várták, hogy valaki élő szavakat adjon szívok’ 
élénk érzelmeinek. A’ mi csakugyan szép ünnepéllyel meg is 
történt. — E l s ő b e n  a’ kerületi gyűlést kebelébe fogadott 
moson-győri esperestség iidvözlötte a’ szeretett főpásztort, 
mint becses vendégét, méltányolván 25 év óta annak érde
meit, kiválasztott szónoka tisztel. P e r  l a k y  Dávid enesse- 
bezii prédikátor, kerületi egyházi jegyző és táblabiró által, 
ki a’ szent székről jeles egyházi beszédében és (Ovárott Czéh 
Sándor’ műhelyében nyomtatott) verseiben föladásának dicsé
retesen megfelelt. A z u t á n  a’ kerületi főinspector, a’ hét- 
személyes főtörvényszék’közbirája mélt. M a t k o v i c h  István 
ur , rövid de velős beszédében ékesenszóló tolmácsa lett mind 
a’ maga, mind az egész superitendentia’ érzéseinek, kijelent
vén imádó hódolatját a’ mindeneket kormányzó Istennek, — 
mély tiszteletét az alattvalóit vallásbeli válogatás nélkül 
atyaiképen védő apostoli Fejedelemnek, •— és szivbeli részvé
telét a’ negyedszázados örömünnepet ért superintendensnek, 
kinek eddigi fárodozásait megköszönvén , neki mint egyházi 
kormánytársának segédkezeket Ígérvén, mind magát, mind 
az egész superintendentiát kegyes buzgóságába továbbra is 
ajánlotta. — V é g r e  a’ többször tisztelt superintendens mé
lyen megilletődve, és minden jelenvalókat mélyen megilletve 
magasztalta az isteni gondviselésnek iránta mind személyé
ben , mind házi körülményeiben, mind külső polgári, mind 
egyházi hivatalos viszonyaiban kimutatott irgalmasságát, ’s 
egyedül annak tulajdonította minden érdemeit; mire harsogó 
„ é l j e n “ kiáltások között a’ ^zinte ellágyult szivek ismét 
fölemelkedtek! — Az ezeket jelentő szerette volna, ha ezen 
gyűlésen mindazok, kik korumc.’ szellemét részvétlenséggel, 
a’ lárma nélkül gyakorlott erények iránt hidegséggel szere
tik vádolni, jelen lettek volna, — vádjok’ élénk megezáfo- 
lását szemlélendők! — Oh csak legyenek nagylelküek, kik 
az emberiség’ szolgálatjában sok év’ leforgása alatt sem lan
kadnak el,  — mindenkor lesznek jóleikiiek is ,  kik azoknak 
az illő tiszteletet megadni el nem mulasztandják ! —•

Nagyméltóságu herczeg B a t t y á n y i  Fiilöp urnák Körmend 
nevű Vas megyei helységben lévő jeles kertjét egy csudálatra 
méltó a l ö e  diszesíti „acave americana“ név ala tt ,  melly 
már körülbelül 80 évet ért, ’s miután f. e. május’vége óta több 
mint 2 ölnyi magas hajtást te t t ,  ’s ezernél több bimbóval 
rakva van, most teljes virágzásához közelít.

A u s z t r i a .
„ Becs , augustus’ 26.
O cs. k. apostoli Felsége ß e r g e r  altábornagyot 

’s eddigien tyrolisi katonai parancsnokot temesvári 
várparancsnokká, helyébe gróf Le i n  i ngen altá
bornagyot pedig tyrolisi katonai parancsnokká mél
tóztatott kegyelmesen kinevezni. Az idevaló ed
digi osztályos altábornagy báró K o u d e 1 k a mint ka
tonai parancsnok menend Laybacliba, helyét pedig 
báró C z o r i c h  altábornagy foglaíandja el. Hra-

lepő vala: a’ játékszín’ belseje mind díszre ’s kedveltetőség- 
r e ; mind ékességre nézve felülmúlta minden várakozásomat, 
’s habár nagyságra sok színház előbbvaló i s , — szépségre 
valóban meghaladja mindazon színházakat, mellyeket eddig- 
elő láttam: semmi sincs benne megtorlasztva, hanem min
den egyszerű , de a’ mellett pompás , gyertyavilágitásnál is, 
hát még minő leend akkor, ha majd az igazgatóság’ Ígérete 
szerint négy hét múlva légszesszel fog világítatni: azonban 
tegnap légszeszvilág nélkül is gyönyörű volt — ’s a’nagyszá
mú közönség csendes vala , midőn a’ színpad felett álló , át
látszó számokkal ellátott óra hetedfelct mutatott. Egy épen 
ez alkalomra készült symphonia kezdődők, azután a’ függöny 
fölemelkedett. A’ háttéren a’ pesti rakpiacz a’ Dunával együtt 
vala látható: a’ sirszellem szövétnekkel jö tt  elő 's azt csó
válta , mire az előtérből több régi síremlék emelkedők föl ’s 
azok között egy félig omladozott hadi sirhalom nyílt meg, 
mellyben Árpád, országunk’ alapítója, feküvék: ő fölébred, 
előlép — a’ sirszellem elmegy, a’ sirhalmok eltűnnek, Árpád 
nem ismeri meg Peste t ,  de igenis Buda’ halmait,  ekkor jő 
a’ költő ’s értesíti őt azon változásokról, mellyeket a’ ma
gyar nemzet ezer évű halálos álma közben szenvedett: aztán 
mindketten elmennek — a’ szin változik, ’s a’ háttért az új- 
don megnyitott játékszín , minő lenni fog, ha tökéletesen el- 
készülend , képeze ; több személy’s ezek között magyar asz- 
szonyok is jelennek meg, kik a’ magyar nyelv iránti részvét
lenség’ vádjától meg akarnak tisztulni — továbbá fiatal em

b o w s z k y  vezérőrnagy állá born aggyá és Bau-  
m a n n ’s gróf Gy u I a}̂  ezredesek vezérőrnagyokká 
neveztettek. H ä r i n g  general nyugalmaztaték.

Becs, augustus’ 24.
Az estei föherczegi háznak most itt jelenlévő három fensé

ges tagjai, O k. fenségük, F e r d i n á n d ,  M i k s a  főher- 
czegek ’s a’ bajor választó - fejcdelemné, boldogult anyjok’ 
palotájában laknak, hol az özvegy Anya - császárné folyó 
hónap’ 23án a’ választó-fejedelem asszonynak látogatására 
volt. — O Felsége az özvegy Anya-császárné 29én Ischlen 
’s Berchtesgadenern keresztül Tegernseebe utazand fenséges 
rokonainak látogatása végett. Kísérője a’ brasiliai udvarnál 
volt császári minister, báró M a r s c h a  1, leend mint udvarmes
ter’ helyettese , mivel az eddigi főudvarmester W u r m b r a n d  
gróf folyvást beteges. — lseidből augustus’ 23áu költ leg
újabb hírek szerint F e r c n c z  K á r o l y  főherczeg O Felsé
gükkel visszajövend ’s innen induland a’ veronai táborba. — 
L a j o s  cs. k. főherczeg augustus’ 2Gán lseidből ide érkezett. 
Folyó hónap’ 27én lesz O Felségénél az özvegy Anya-császár
nénál a’ búcsulakoma, mellyre K á r o l y  főherczeg családjá
val, Lajos, ’s Estei Ferdinand és Miksa főhcrczegek a’ bajor 
válasz tó-fej cd ele mn ével meghivatának.

Ő felségük a’ szász király és királyné hazatértökben f. h. 
18án Linzbe érkeztek, hol is O cs. k. Fenségével Zófia í’őher- 
czegnével, a’ királyné’ testvérével, találkoztak. 21én Prágán 
keresztül Töpliczbe utazának, hol ő felségüket a’ szász k. 
herczeg J á n o s  nejestül megvárván , 23án Pilniczbe szándé- 
kozának , hol a’ tökéletesen felgyógyult királyt mindenfelől 
összetolakodó jobbágyai ünnepélyes szertartással fogadandják.

A’ szerviai határszélekről augustus’ 22én költ tudósítások 
szerint a’ dögvész uralkodik Nikápolyban, Buhacsukban ’s 
Silistriában, valamint a’ Duna bolgárrészi partjainak hoszá- 
ban. Szerviában a’ fejedelem’ szabályzatinak lehet köszönni, 
hogy az egészség’ mivolta semmi fogyatkozást sem szenved. 
Két szerb katonatiszt az orosz lovas táborba Odessába 
utazott.

Aagybritannia ’s Irland.
A’ választások már most annyira be vágynak végezve , hogy 

a’ jövendő parlament’ szerkesztéséről meghatározott véle
ményben lehetni. A’ következés teljesen megfelel várakozá
sunknak: a’ jövő ülésben mind a’ két párt majd ugyanolly el
lenerővel jelenend meg a’ vívóhelyen, mint az előbbiben. 
Anglia’ részére már teljes számmal (500) megválasztvák a’ 
tagok. Közülök hihetőleg 237 a’ ministerek’ részére, 257 pe
dig ellenük szavazand, a’ többi 6 pedig uszó-mászó (amphi- 
bium) maradand. Skóczia 53 tagot választ; közűlök 34 el
határozott reformista, 19 meg tory. A’ skót és angol válasz
tások bevégeztettek. Minélfogva Nagybritannia némileg a’ 
ministerek ellen szavaz 5 szótöbbséggel. A’ „Times“  17re 
teszi a’ többséget, de hogy ezt kihozhassa, számos tagot 
számlál hozzájok, kik szokás szerint a’ minister! párton vágy
nak, mint p. o. T o w n l e y ,  lord A. L e n n  o r  és sir C. L e 
m o n ,  k i k a ’ nyomos kérdéseknél, mint a’ szónok - válasz
tásnál és municipal-reformnál a’ ministerek’ részére szavaz-

berek, kik Ígérik, hogy a’ színházban illendően viselendik 
magokat. Aztán megjelenik a’ magyar színművészet, egy se
reg személyesített szenvedélytől iildöztetve ; de Árpád ótal- 
mába veszi, ’s a’ személyesített részvétlenséget a’ többi szen
vedélyeknek adja martalékul. Ez az előjáték, mellynek jó ha
tását csupán nehány öltözet-hijány zavará meg. Az előjá
tékot nemzeti táncz követé, mellyet előbb hat egyformán és 
gazdagon öltözött gyermek derekason járt  e l , azután mes- 
terök, S z ő l l ő s y ,  egy tánczosnéval lépett elő , és ismere
tes ügyességével ’s könnyűségével tánczolt. — Most „Beli
zár“ adaték,  elég siikerrel, — az öltözetek csillogók való
nak — a’ díszítvények igen szépek — az új színház’ valamen
nyi díszétvényét N e e f e  készítette — Otto csupán az előjá
tékhoz kettőt. Nem dicsérhetni eléggé a’ közönség’ csendes 
magaviseletét: a’ tetszést helyes és hangos tapsok jelenték ; 
a’ Múzsák’ e’ templomának alkotója F ö l d v á r y  alispány ur 
is többszöri „éljen“ kiáltással tisztelteték meg — szerény
sége nem engedé a’ páholyban megjelennie , de akkor a’ tet
szés’ zaja is határtalanul tört volna ki. A’páholyokban sokan 
voltak a’ pesti ’s budai nagy világ’ előkelői közűi, de a’ föld
szinti zártszékekben leginkább férfiakat lehete látni — tellát 
alapos volna a’ részvétlenségi vád, mellyel dámáink terhel
téinek? — Sokan ez épületben két építészeti hibát jegyez
tek meg: a’ mennyezetet tartó nyolez oszlop igen szűkké teszi 
az előcsarnokot — ’s a’ karzatra vivő lépcsőzet olly keskeny 
és meredek, hogy ha hirtelen tűz támadna (mitől Isten őriz-



tak. Irlandban legkedvezőbb karban vagyon a’ ministerek 
ügye, kik hihetőleg 30 — 40 szótöbbséggel győzendők. Mi lé
gyen tervök, még nem tudni. Ha megelégesznek előbbi par
lament-játékuk folytatásával , talán fentarthatják magokat; 
hanem akkor nem várhatni tőlök érdekes rendszabásokat.

A’ whigek azt vetik a’ toryk’ szemére, liosy hoszas ural
kodásuk alatt semmit sem tettek a fennálló visszaélések 
legyőzésére, miáltal Anglia a’ revolutio’ örvényének szélére 
ragadtatott. Valóban e’ szemrehányásban sok igaz van, csak
hogy túl megy az elégen , mivel a’ Avhigek ollyat is neveznek 
visszaélésnek, mi e’ nevet meg nem érdemli, ’s azonfelül őszin
tén segítették az országot közel vinni a’ revolutióhoz. — A’ 
mi panaszunk a’ toryk ellen köriilbelől imigy hangzanék : ők 
a’ műleges status-theoriáknak hódolva , királyukból ’s űrök
ből úgynevezett „pouvoir executiv“ -ot (végrehajtó hatalmat), 
élő országos törvényökből mesterséges mechanismust csinál
tak , ’s így annak folytonos kifejlése ’s megújulandó ereje 
iránti hiedelmüket elvesztették. Ennélfogva nem bátorkodtak 
megengedni, hogy a’ régi alkotmány magát tovább képezze 
’s igy az egészségtelent magából kivesse. Midőn azután a’ sza- 
badelműek műleges reformjokkal fölléptek , nem tudtak el
lenébe tenni egyebet a’ hasznosságnál, régi törvényökből csak 
az ösztön, érzés, tapintat (tactus) , nem pedig az eszmé
le t ,  maradván meg. (Béri. jjoI. Wochenbl.)

Az „Atlas“ megjegyzi, hogy az idei parlament-választá
sokat a’ gorombaság’ durva gerjedelmei ’s a’ köznép’ véres 
zsivalyai kisérték, ’s ezek azon cseleknél, mellyek a’reform- 
inditvány előtt olly sűrűén mutatkoztak, semmivel sem al- 
ábbvalók. Több helyeken 50,000 ember véres verekedést 
indított egymás ellen, másutt a’ viaskodás olly dühösen folyt, 
hogy a’ ineggyőzöttek győzőikre mint gyilkosokra panaszkod
tak. Nyers dühökkel azonban minden Angliában , Walesben 
és Skócziában történt választási harezokat felülmúlnak az ir- 
landiak. Armaghban az orange-p á r t ,  miután a’ piaczi vere
kedésben győzödelmet viva ki, a’ katholikusok’ házaira ro
hant, kik reá erősen tüzelőnek ablakaikból. Több személyek 
ölettek és sebesíttettek meg, nehány ház szétromboltatott. 
Rendőrség és lovaskatonák czirkálták a’ várost á t , ’s a’ ren
det csak nagynehezen állíták helyre. — Down patrickban az 
orange-férfiak magok köztt olly dühösen verekedtek, hogy a’ 
katonaságnak egész éjen át fegyverben kelle maradnia. Tip- 
peraryban egy protestáns lelkész másik katholikusra tüzelt 
ablakából ’s karját ellövé.

Midőn a’ sheriff augustus 7én a’ dublini választó-karzato
kon a’ poll’ határozatát O’ C o n n e l l  re és H u t t o n r a  nézve 
förtelmes hurrah-kiáltás , kalapok’ és zsebkendők’ lobogtatása 
között hivatalosan felolvasta volna, az első igy beszélt az 
összesereglett sok ezer emberhez: „Háromszoros hurrah a’ 
királynéért! (sikefítő hurrah-lármázás, annyira, hogy O’Con
nell csak nehány perez múlva folytathatá). Elménczségtek, 
barátim , tán tudni akarja, kik vagyunk mi ketten ? (kacza- 
gás). Megmondjam ? Mi választott tagjai vagyunk Dublinnak 
(több pereznyi kiabálás). Oh barátim! ez valóban dicsősé
ges győzödelem ; öröm nézni, mint gyámolítatunk a’ derék 
’s keresztényileg érző hazafiaktól, milly öröm, hogy a’ csil- 
lentő, rabló és magán-kereskedést űző vakbuzgókon győzö
delmet vehettünk! Itt állunk mi, barátom ’s én, protestáns 
és katholikus keresztényi barátok, mint testvérek, és pedig 
ama’ gonosz cselszö-vény’ erőködéseinek daczára, itt állunk 
mint képviselőitek (lármás tetszés). Szégyen , gyalázat az 
olly protestantismusra, millyet egy W e s t és H a m i l t o n  
ismer.“ Miután O’Connell a’ kormányról megjegyzé, hogy 
ez minden valláskülönbség nélkül az igazságot kiszolgálta- 
tandja , ’s Hamiltont és Westet úgy ábrázolá, mint kik ezt 
a’ másik féltől (katholikusoktól) soha meg nem nyeretendő- 
nek mondották, egy szegény ifjoncz a’ sokaság köztt olly 
lelkesedve kiáltá tetszését, hogy O’Connell, ki hangos kur- 
jongatásai miatt tovább nem beszélhetett, a’ gyülekezet' 
hangzó hahotái köztt felkiálta : „Tömjétek be szénával a’ 
borjú’ száját!“ — O’Connell’ hoszas beszéde után H u t t o n  szó
lott tetszéssel, ’s miután ez is elvégezte beszédet, a’ tö
ménytelen nép legnagyobb csendben oszlott szét, ’s igy vé- 
geződött a’ legfontosabb ’s legmakacsabb választás Angliá
ban , említést sem érdemlő kicsapongások nélkü l, hol a’ leg

zen!) , Olymp’ lakói nehezen menthetnék meg elég gyorsan 
magokat.

Ma K i s f a l u d y  Károly’ „Csalódások“ czímii eredeti da
rab ja , holnap pedig „Griseldis“  fog adatni. Jegyzésre mél
tó ,  hogy e’ játékszín’ ezéduláit magyar ruhás szolgák hord
ják ki.

Mostanság itt több öngyilkosság történt — mit talán az 
ebnapok is elősegítettek rekkenő hőségökkel: ma mégis le- 
szállott a’ légmérő— felhők kerekednek — mindnyájan öröm
mel várjuk ’s reméljük az esőt. — Tegnap a’ Pesten tanyázó 
katonaságból 4 zászlóalj volt a’ Rákoson táborban — rövid 
időn a’ budai őrsereg váltandja fel őket ’s azonkívül, mint 
halljuk, még négy lovas ezred fog táborba szállani. —• A’ 
vásári alkalom sok idegent gyűjtött ide, úgy hogy az itteni 
vendégfogadókban már szobákat sem kaphatni: mégis pénz’ 
szűkéről panaszkodnak. Pesti Lajos.

Egy másik levelezőnk e’ tárgyról kissé különlözőleg ir, 
kinek értesítését, noha nehány nézetében nem osztozhatunk, 
a mindenoldalú megvilágítás végett, melly mindig a’„Hírnök’“ 
főczélja leend , ime közöljük:

Pesten, augustus’ 24én 1837.
Sok magyar halleluját kiált, mert megnyílt a’ magyar Tha

lia temploma; már nagy lesz a’ nemzet, mert theatruma 
van; már virágozni fog honi nyelvünk, mert Thalia’ papjai 
művelik és az országnak legjelesebb kiválasztott rendes fize
téses historicusa igazgatja a kertészséget; már nem leszünk 
kénytelenek a’német színházba hordani pénzünket egykét kel
lemes óra’ megvásárlásáért; már van erkölcsiség-iskolánk; 
van a’ német nyelvben járatlan szépeink’ számára olly hely-

szegényebb ’s legrongyosabb köznép van, midőn az ország’ 
leggazdagabb városaiban förtelmes rendetlenségek űzettek.

A’ szétosztott britt seregből visszatért katonák, kiknek 
száma 2700ra megy ’s most Portsmoutban és Portseában 
vannak, hol hátralévő zsoldjokat megkapták, vagy még 
várják, e’városra nézve nagyon alkalmatlan vendégek. Tiszt
jeiket föl sem veszik ’s azok szüntelen élethalál’ veszedelmé
ben forognak. Az admiralhajóról egy osztály tengerkatona
ság éjjel nappal őrködik; a’ hajófizetőmesternek, ha pénzt 
visz a’ hajóra, mindig őröket kell magával vinnie. Százan
ként csavarognak az országúton fel ’s alá. Majd minden órá
ban verekedés történik, melly alkalommal késeiket használ
ják. Tizenöten rablás miatt őrizet alá tétettek.

London , augustus 12-
A’ királyné 11 én estve a’ w i i r t e m b e r g i  király’ tisztele

tére vacsorát adott a’ Buckingham palotában. Jelen voltak a 
többek között S u s s e x  herczeg, Z ó  fi a herczegasszony, 
W e l l i n g t o n  herczeg, S u t h e r l a n d  herczeg ’s herczegné, 
M e l b o u r n e ,  P a l m e r s t o n ,  G l e n e l g  ’s S p r i n g - R i c e  
urak. Másnap a’ király meglátogatta lord Palmerstont a’ kiil- 
iigyek’ ministeriumában. Őfelsége, a’ „M. Post“ szerint 
a’ September’ lOén Cheshireben tartandó lópályázatra meg 
fog hivatni.“

A’ Londonban nem rég meghalálozott st. alhnnsi herczegné, 
előbb miss Mellon színésznő, egész 1,800,000 lont sterling
ből (22 millió forint) álló vagyonát első férje’, C o u t t  ban- 
quier’ unokájának hagyta, talán mivel gazdagságát annak kö
szönhető. Ezen gazdag örökös’ neve: miss A n g e l i n a  B ur- 
d e t t ,  26 esztendős, és most egész Európában leggazdagabb 
nőszemély! Halála előtt férjét akarta általános örökösévé 
tenni, ha miss Angelin át elveszi; de vonakodására ezt tette 
örökösévé ’s férjének csak 10,000 font ster. jövedelmet ha
gyott, melly a’ szegény embert legalább az éhségtől meg
menti.

Franc z laorsz  ág’.
Paris, alig. 16.

Az udvar tegnap este St. Cloudba érkezők; a’ királyné és 
az orleansi herczegné ma a’ sorbonnei díjosztásnál vágynak 
jelen.

Nehányak’ sejditése, hogy t. i. a’ spanyol crisis miatt a’ 
követ-kamara’ szétoszlása elmarad, alaptalannak látszik; a’ 
ministerium ugyanis egyszer elvégzett határozatától nem kön
nyen állhat el.

Hét esztendő óta először történt, hogy a’ király az egy
etem’ gyűlésén megjelenik. Hét esztendő óta , azon mély nyu
galom , mellyet jelenleg éldel Francziaország , először enge
dő meg a’ királynak, hogy nehány óráit azon édes gyönyö
röknek , mellyek e’ gyűléseket élesztik , szentelje. A’ király 
E u  várában megtudván, hogy az utolsó tudományos verseny’ 
alkalmakor fiijai közűi kettő*jutaloinra méltónak Ítéltetett, 
noha elutazta a’ hét’ végére határoztaték, ezt mégis siettető, 
hogy gyermekeinek kitüntetésén jelen legyen. A’ király’ re
ménytelen megjelenése a’ Sorbonne’ falai között összegyűlt 
ifjúságot élénk és zajgó lelkesedésre gerjesztő , mellynek nyil
vánítása még inkább növekedők, midőn a’ király után a’ ki
rályné, az orleansi herczeg és herczegnő ’s az egész királyi 
család bejönni lát taték. (Journal des Débats.)

Augustus’ 9én a’ király’ trónfoglalásának évnapját becsü
let-rendbeli előléptetésekre szánta, mellyekben kiváltkép a’ 
tudósok's művészek részesültek , M e y e r b e e r ,  „Robert“ és 
„a ’Hugenották’“ szerzője a’rendnek tiszti rangjára emelteték-

N e m o u r s  herczeg, Ru m i gny  general ’s nehány más sze
mélyek „Amalia királyné“ briggen Angliába kirándulást tet
tek. A’ herczeg augustus’ l l én kíséretével egy brigthoni 
kormány yachton (hajón) az ottani lópályázatot meglátogatta, 
de a’ melly az idén egyáltalában nem jól ütött ki, 's délután 
Hastingsba u tazo tt , hogy ott ismét hajóra üljön.

Toulon, augustus’ 12.
G a l l o i s  ellenadmiral és a’ levantei osztály’ parancsnoka 

azon parancsot vévé, hogy „Jupiter“ és „Santi Petri“ vonal
hajókkal, mellyek ez osztályhoz tartoznak, ’s révpartunkon 
fekszenek, elutazásra mindig kész legyen. Nem csak R i-

iink, mellyben esti szépségük és divatárusnéjok’ ügyessége 
kitündökölhetik; szóval már nagy lesz a’ nemzet, mert szín
háza van ! De sok magyarabb, azaz nemzete’ characterét bel
jebb ismérő magyar, tova a’ majmolás’ dühétől ’s azon visz- 
ketegtől, mellyel némellyek mindent egy kaptára akarnának 
húzni, magába szállva aggódik, mert tudja, hogy — mint 
a’ polgári életfolyamata tanítja — a’ színészet bizonyos cha
racters nemzetre van csak erős hatássa l, a’ magyarban pe- 
dig illy fogékonyságií character nincs; tudja, hogy melly nem
zeteknél a’ színészet magas fokán áll a’ tökéletességnek, in
nen a’ tudományokat, sőt mondhatni az erkölcsiséget lejebb 
nyomta ; tudja, hogy a’ magyar nemzet’ nagyságának , jóllé
tének és virágzásának teremtője csak a’ kereskedés lehet ’s 
ezzel fejledező ’s közérdeket gerjesztő tudományok, ezekkel 
pedig a’ színészet nem rokon. Lám Angliában és az Antlan- 
tiemnon túl lévő szép hazában nem kell színészet ! Tudja, 
hogy a’ magyar színészetet erkölcsiség-iskolává tenni teljesít
hetetlen feladás, de ha teljestíhotő is ,  elérhetetlen sikerű, 
mert hiszen a’ templomba ingyen mehetni, de oda sem igen 
járunk, mert a’ korszellem nem igen szereti a’ moralizálást. 
De hagyjuk vitatkozni e’ tárgyról a’ magyarokat és magyarab- 
bakat, minekutána az esték’ unalmai, a’ hiúság, fényűzés, 
szerelmes alkudozások 's több effélék a’ színházat megkíván
ják, hála Thaliának, hogy nálunk megszállott! Csak állandó 
vendégünk legyen! Mit csak úgy reménylhetni, ha színé
szinket annyira ellátjuk és biztosítjuk, hogy valamint az egye
temi rendkívüli tanítók, akár van hallgató az iskolában akár 
nincs, leczkéjöket elmondják, öreg napjaikra pedig ne jus
sanak II e 1 i z á r ’ sorsára.

Á r p á d ,  mint látszék , fölébredt és széljelnézett bajjal

b a u d y  vonalhajó-kapitány’ halála , ki a’ Tritonon és a’ le
vantei állomáson vezérkedett, látszik e’ rögtöni elutazást 
okozni, hanem az egyiptusi alkirály’ hajóhadának mozgásá
ról érkezett tudósítás is, melly hajóhad a’ nélkül, hogyirány- 
zatát hiriil adná,  ismét megindult. E’ szerint nem sokára 3 
vonalhajó, 5 brigg, 2 corvett és egy gőzhajó, melly, mint 
hirlelik, Gallois’ rendelkezésére bizatik , a’ levantei tengeren 
gyülendnek össze.

Bona, augustus’ 2.
Tizennégy nap óta 8000 ember érkezett ide. Révpartunk, 

mellynek holt magánya szembetűnő volt, most egy hajóhad 
által bájolólag élénk lelt. A’ hadihajókon kivűl, mellyek a’ 
sereget Oranból ide szállítók, a’ status’ számára hozott lo
va kkal és vonó marhákkal megrakott számos kereskedőhajók 
állanak horgonyon a’ várostól egy órányira. Szerencsére 
szél nem fű, annálfogva ezen kis hajóhad veszedelmes rév- 
partunknál semmi veszélynek nincs kitéve. Minden nap vá- 
ratik Marseilleböl egy 50 szállító hajóból álló kalmár- hajó
csapat. A’ seregnek nagy része Ghelmába ment , honnan 
Medsecz-Amar felé e’ pillanatban hihetőleg már tettek is 
mozdulatot, hogy ott valamelly új erős tábort alkossanak. 
Bona’ kapui előtt mintegy 2000 ember sátoroz, mellynek fe
jér gúlái (pyramisai) fedezik Kasbach’ dombját. A’ deszka
sátorok a’ lovagvadászok’ (chasseur) szállásán lovakkal ’s 
öszvérekkel telvék. Ellenben az ágyútanya útnak indul.
Kifényesített 24 fontos ágyúi, bombataraczkjai, lőporos sze
kerei lassanként a’ tábor felé nyomulnak , hol már tetemes 
számú pattantyússág egyesült. Jaj azon szerencsétlen város
nak, mellyre ezen rémiiletes gépeljek villámaikat szórják!

D a m r é m o n t  general még ma egész tisztikarával Ghelmá
ba utazand. Nehány nap óta bizonyos alkudozásról beszélnek, 
melly A eh m e t  beyyel csak próba végett kötteték. Hanem 
a’ francziák’ követelése egyfelől hadi erejükben bizakodva 
olly feszült, másfelől pedig Achmet’ kevélysége a’ roszul si
került hadakozás által olly kevésbé aláztaték meg, hogy bé
kés egyezés teljességgel nem hihető. Lehetetlen , hogy a’ 
francziák a’ békességről valódikig gondolkoznának mindad
dig, mig a’ constantinei kudarezot meg nem boszulják. Egy 
rósz körülmény, melly a’ legközelebbi táborozást nehezíti, az 
esztendő’ szárazságé. Április ’s május kedvező hónapok le t
tek volna; akkor még a’ mező zöld volt, a’ patakok és for
rások megáradtak. Most a’ növényzet egészen elsült, a’ lo
vak zöld fűvet nem találnak, a’ források bedugultak, a’ leg
mélyebb kutak is csak áporodott, egészségtelen, igen csekély 
mennyiségű vizet adhatnak. Medsecz - Amartól U ad-Zena- 
tiig egy napi járóföldön majd semmi vizet nem lelhetni, ’s 
bizonyos számot lehet tartani, hogy legalább egy harmad
része a’ lovaknak ’s teherhordó marháknak az útban lábáról 
leesend.

Spanyolország*.
A’ „Journal des Débats“ augustus’ 16ról a’ spanyol dol

gokról következő czikket közöl, melly nevezetesen a’ hadi 
körülményekre egészen új felvilágosításokat ad: „Spanyol 
tudósítások’ neve alatt e’ hónap’ 7én költ madridi hírlapok
nak ’s leveleknek számos kivonatit közöljük, mellyekből 
kitetszik, hogy a’ katonai körülmények’ 13án közlőit átnézé
sében a’ megtörténteket hűségesen rajzolók le ’s az abból hú
zandó következtetésekről helyes Ítéletet hoztunk ; mit előre 
mondottunk, nagy fájdalmunkra, a’ királyné’ vezéreinek ügyet
lensége ’s egyenetlensége által beteljesedett.— Don Ca r l o s ,  
Cabrera’s az alsó-arragoniai szövetségesek, miután Valenciába 
intézett beütésük roszúl ütött ki ’s Chivánál kudarezot val
lottak, elérték abbeli czéljokat, hogy Cantavieja’ hegyei közé 
teendő visszavonulásukat munkába vegyék, egy olly fáradsá
gos és szerencsétlen visszahúzódást, mellyben eltikkadás, 
éhség ’s átszökés által sok embert vesztettek. A’ helyett 
hogy őket tűzzel ’s elkeseredéssel űzőbe vették volna , időt 
engedtek nekik, hogy cantaviejai erősségükben ’s a’ környék
ben új erőre kapjanak. Végre 10 ’s 12 nap’ múltával két 
fővezér, egy osztálynok ’s négy brigados 28,000 emberre be
csült egyesített hadi erővel Cantavieja felé vivő különféle 
utakon e’ helyhez közelitnek. Hanem a’ carlosi sereg többé

szerzett hazájában, beszélt is valami kopott kabátú és poros 
csizmájú költésszel, de más becsületes emberhez be sem te
kintett; pedig már csak úgy illett volna, hogy haladásunk’ 
mivoltát valami főrangú ’s a’ közügyekbe nagy befolyással 
lévő emberektől tudakozta volna ki hitelesen, mert igy félő, 
hogy az Elysiumba visszatértekor ollyan relatiót tesz jelen 
állapotunkról, mint E l l r i c h ,  kinek rósz néven vettük ama’ 
szemtelenségét, hogy a’ mesterlegéngyek’, fiákerek’ ’s diákok’ 
magok-viseletét a’ nemzetre kente. A’ „Figyelmező“ pro
testálhatna és méltó jussal az ellen, hogy Árpád itt volt, 
mert az, ki Árpád’ képében itt volt, valóban úgy já r t ,  mint 
a’ ki valamit lopott, csak holmi obseurus helyen és emberek 
köztt kémlelődön a’ nélkül, hogy fölébredésének hasznát merte 
vagy akarta volna venni. Ha az Árpád lett volna, bizonyo
san azokat látogatta volna meg, kik a’ közügy' hajóját kor
mányozzák, kiket ész és hatalom biztosít a’ felől, hogy őt a’ leg
hitelesebben értesítették volna. Vagy legalább nehány vezérét 
hozta volna fel az alvilágból, kikkel, ha már a’ most élők
kel beszélni szándéka nem volt, ama’ közmondás’ igazságánál 
fogva: „több szem többet lát,“  a’ miveltség’ és haladás’ 
csudatárgyai fölött cszmélkedett volna.

Igen szorosan tömve nem volt a’ színház első nap, más nap 
pedig, midőn K i s f a l u d y ’ „Csalódásait“  adták, még tágab- 
ban állott a néző es iilö tömeg. Hihető, hogy a’ napokban 
a’ színházat kedvelő publicum’ kedvencz-darabját adják, Mu n 
k á c s y ’ „garabonczás diákját;“ de csekély a’ remény, mert 
a’ hazai első fizetéses rendes historicus igazgató kijelentette, 
hogy a’ történeti igazsággal, mellynek ő , mint munkái bizo
nyítják, olly fáradhatatlan búvára, meg nem fér. Isten áldja 
meg kegyedet; másszor többet ir a ’ Ref.



már nem volt a’ bérezek között, hol őket bekeríthetni gon
dolták. Csak 3000 ember maradt ott dón Carlossal, ki az 
egész hadsereg’ szerepét három napig já tsz o t ta ; azonban 
ezen erősség’ környékén sokféle alakban mutogatták magokat, 
majd magában Cantaviejában, majd Iglesuelába, majd Villa
franca delEidbe vivő utón dél felé foglaltak erős állást; ek- 
képen forogtak középpontjok körül, úgy hogy a’ követelő 
mindenütt és sehol sem lenni látszaték. — Ekközben a’ 
carlosi sereg két erős osztályban tette hadgyakorlatit; 
egyik az Ebro’ alsó részén, hol Mórát pattantyúsaival meg
szállotta, a’ másik az egész kerületen a’ cantaviejai bérczek- 
től Saragossa felé nyúlt el; az utóbbi E s  p a r t  e r ő  fővezér’ 
közlekedését igyekezett meggátolni, midőn a’ Saragossából 
Calatayudba ’s Darocába vivő országutat szállotta meg, hogy 
később a’ bérczeken keresztül, mellyek az országúitól nyu
gatra nyúlnak e l ,  Castiliába juthasson; melly tervet ezen 
osztály végre is hajtott. — A’ vezérek, megérkeztükkor Can- 
taviejálioz, hol dón Carlos kezük között volt, megtámadási 
tervök’ eszközlése végett nem egyesülhettek. — Egyenetlen
ségük tulajdon tudósításaikból kivilágosul. Kitetszik ezek
ből, hogy Espartero, az éjszaki sereg’ fővezére, Mirambelt 
akarta megtámadni, akközben Or a á n a k ,  a’ központi sereg’ 
fő parancsnokának, Iglesuelára kellett volna ütnie. De Oraa 
ezen összeköttetésről semmit sem akar tudni; hanem azt kí
vánja , hogy Mosqueruelában egyesüljenek a’ végett, hogy 
közös erővel dolgozhassanak. — — Ezen tanakodás köz
ben dón Carlos tovább ha lad , hogy a’ cantaviejai vidék’ 
különféle pontjain folytassa hadinnnkálatait, és kifelé küldött 
két hadosztálya Arragoniában halad előre. A’ főparancsnok
ok mindketten, legelőbb is Espartero , végre általlátják, 
hogy egy hadsereg’ csalképe által magokat kijátszatni enge
dők. Most újólag neki indulnak, hogy a’ baklövést helyre
hozzák, és 28,000 emberrel mennek don Carlos’ 3000 katonája 
ellen a’ nélkül, hogy csak egy puskalövést is tennének. Ez 
a’ három napig tartó Cantavieja körüli táborozás a' jelen há
borúnak legbalgatagabb cpisodjái közé tartozik. — A’ vezér
ek még csak arra nézve sem egyeztek meg, merre ment 
legyen a’ carlosi hadsereg’ nagy része; egyik azon hiedelem
ben volt, hogy az ellenség Morelia ’s Tortosa felé keletre, 
a’ másik, hogy Calatayud és Molina felé nyugatra indult, mi 
Espartero’ fővezérnek Fortanetéből augustus’ Íjén költ tudó
sításából kitetszik. — Csodálni lehet továbbá, hogy ezen ve
zér még mindig lehetőnek hiszi, hogy don Carlos hadgya
korlatit csak azért tesz i, hogy az Ebrón Navarrába vissza
térjen. Mi ezt koránsem hisszük, hanem inkább azt ,  hogy 
don Carlos Cantavieját nem hagyta oda. Egyébiránt a’ köve
telőnek az Ebro’ déli részén állása szintúgy politikai mint ka
tonai. Az ő jelenléte Spanyolország’ közepén sokkal nagyobb 
érdekkel bir azon befolyásra nézve, mellyct az ország’ és 
külföld’ véleményére gyakorolni akar, mintsem arról gondol
kodnék, hogy visszavonuljon a’ pyreni hegyek közé, hacsak 
valamelly nagy szerencsétlenség arra nem kényszeritendi. 
Ugyde, fájdalom, illy visszavonulás még korántsem történt; 
sötinkábh a’ carlospártiak’ számításai ellenfeleik’ tervét meg
semmisítik ; a' követelő’ zászlóaljai 15 órányira vágynak Ma
dridtól ’s a’ királyi lakban akarnak megpihenni. — Ma tud
tuk meg igazán, hogy azon hadsereg, melly Segoviát hatal
mába kerítette, St. lldefonsót, melly la Granjának is ne
veztetik, elfoglalta. Ámbár ezen hadszállitvány nem elég 
erős arra, hogy egészen Madridig menni bátorkodjék, mind- 
azáltal olly nagy zajt ütött, hogy a’ kormány kitelhető siet
séggel Espartero vezért 10 —12000 emberből álló seregével 
Madridba parancsolta. E ’ vezér 1 lén a’ guadalaxari ország
úton közelített. — Más aggodalmak és nem épen azok, mel- 
lyeket az ellenség okozott, tették talán a’ kormányra nézve 
ezen hadsereg’ segedelmét szükségessé. Talán a’ tulságos- 
kodó hazafiakat kellett fékezni, kik az ország’ veszedelmén 
kapva kaptak, hogy becsiiletvágyokat ’s a’ politikai lázadá
sok’ telhetetlen szükségét kielégítsék. Ila Spanyolországot 
azon szerencsétlenség érné, hogy a’ királyné’ kormánya újó
lag megtámadtatnék, ha ezen szabadelmüek, kiknek némel- 
lyek kormányuk’ megbukását gyógyszerül szolgálandónak me
rik hirdetni, olly szörnyű hálátlanságot követnének e l ,  ak
kor a’ revolutio és szabadság azon pillanatban semmivé lenne,

’s don Carlosnak csak annyi időre volna szüksége, melly 
arra megkivántatik, hogy Madridba visszatérjen ’s magát ott 
mint teljeshatalmu király ünnepélyesen beiktattassa.“

Hogy A l m o d o v a r ,  az eddigi hadminister, visszavonul 
a’ magány-életbe, ez említést sem érdemelne, ha azon kir. 
rendeletben, melly E s p  a r t  e r ő t  utódjává nevezi, azon 
különös záradék nem foglaltatnék, hogy Espartero a’ föve- 
zérséget mindaddig folytassa, mig a’ titkos parancsban meg
határozott eset elő nem forduland. Közönségesen ez eset 
alatt don  C a r l o s ’ elfogatását ért ik,  ’s akkor ,  a’ ministe- 
rium’ egyiigyiiségén csakugyan álmélkodni kellene, mivel a’ leg
nagyobb szolgálatot, a’ revolutiónak teendőt, azáltal véli 
megjutalmazhatni, hogy az érdemes férfiút M e n d i z a b a l ’ 
tiszttársává teszi. E ’ pogány statusember’ vezérlete alatt gyors 
léptekkel halad a' spanyol egyház’ leromboltatási pere. Azon 
törvényeket, mellyek által a’ papi jószágok a’ nemzet’ hasz
nára mind elkoboztattak ’s a’ tizedek eltöröltettek, a’ kor
mányzó királyné már meg is erősítette ; nincs tehát már mit 
rabolni, ennélfogva az alkotmány és személyek ellen for
dulnak. Epen most veszi tanácskozásba a’ cortesgyiilés egy 
tervnek egyes czikkelyeit, melly a’ papság’ úgynevezett re
formját tárgyazza, ’s mellyet általában már el is fogadott. E ’ 
reform a’ papságot ollyforina állapotba helyezné, minőben a’ 
franczia papság 1791ben volt. (Béri. p. Wochenbl.)

Az augustus’ 19diki telegrafi tudósítás e’ következő két czik- 
ket közli: 1) (Marseille aug. 17dikén 11 órakor.) ,,A’ valen
ciai őrség a’ Sanz alatti lázadók miatt fegyverben állott. A’ 
mint Or a a  Castellonban e’ város’ (Valencia) helyzetét meg
tudta, Sdikán tüstént M u r a v i e d r ó b a  indult, C h i v á b a  
rnenendó; hol őt S a n z’, F o r c a d e l l ’ és T a l l a d a ’ osz
tályai várták. — Don Carlos, mint mondák, Villarealban 
(Castellon mellett) vagyon. — Az „Egle“ a’ valenciai rév
ben volt. E ’ részletek közöltetettek tegnap a’ „la Mediter
rane“ postahajó által, melly 20dikán a’ spanyol kikötőkbe 
visszatérendő4 — A’ ma érkezett levelek csak Valenciáról és 
azon lármáról beszélnek, melly a’ carlospártiak’ közelítése
kor származott, és Oraa’ mozdulatáról, ki mindig megindul 
és soha sem érkezik meg jókor. Némelly véleményeket is 
foglalnak magokban a’ követelő’ holvoltáról ’s azon irányról, 
mellyet követni szándékozott. E ’ követelő valóban elég elme
tehetséggel bir, jól eltitkolni szándékát ’s ellenét szüntelen 
vakítani. 2) (Narbonne augustus’ 1 Sdikán reggeli 5 órakor.) 
„Valenciában 12dikén azt hitték, hogy a’ praetendens, ki 
lOdikén Mirambelben (Cantaviejánál) volt, Segovia’ bevéte
lének hírére Madridnak indult. — Oraa 1 ldikén Segorbeban 
volt azon szándékkal, hogy Térnél felé induland. A’ valen
ciai kórházban a’ királynénak 1200 katonája feküdt.

Madrid, augustus’ 6.
Múlt éjjel a’ ministerek bebocsátatást kívántak a’ király

nénál, megtudakozandók, hogy la Granjának netaláni meg
támadásánál főkép a’ várat e ,  vagy St. Ildefonso’ térét védel
mezzék. A’ királyné az utolsót határozó. Mig a’ királynét 
költik, a’ generálok alszanak. •— A l c a l a  fogházba záraték, 
’s ellene per indítatik. M e e r  báró 10,000 emberből álló erő- 
sitvényt kíván, mert ellenkező esetre a’ carlosiak könnyen 
Seu d’Ürgéit és Cataloniának minden hegyvidékeit elfogla- 
landják.

A’ „Moniteur44 augustus’ 17éről következő telegrafi hivata
los tudósításokat közöl:

Narbonne , augustus’ 15.
O r a a  vezér Penaroyából visszament Valenciába , honnan 

9én utazott el, Chivát, hol S a n s  és T a l l a d a  voltak, kik 
Valencia’ és Castellon’ vidékét adó alá vetették, megtámad
andó. Mivel azonban e’ csapatok őt be nem várák, Oraa Se- 
gorbénak vette útjá t ,  hogy a’ követelő’ táborávali egyesiilé- 
söket meggátolja. , 4én az Ebro’ jobb partján Tortosa és a’ 
tenger köztti összeköttetést a’ carlosiak félbenszakaszták. 
Lacava’ erősségét bevették , é s A y e r b é n e k ,  kivel M e e r  bá
ró épen egyesülendő vala, szeme’ láttára vették Mórát ostrom 
alá. A’ középponti juntától elhatározott katonaszedés Bar- 
cellonában nem hajtaték végre.

Saragossai levelek szerint T é l i d é  M o n d e  D e u  carlos- 
párti parancsnok 1500 emberrel ’s két ágyúval la Granja de 
Escarpe megerősített várost (Mequifienza mellett) bevette;

a’ várörség feladta magát. Nem sokára azután a’ chrlstlnók 
több szomszéd erősséget odahagytak, u. m. Mazalcorechot, 
Serost, Torrente de Cincát stb. mellyeknek őrsége Fragába 
takarodott. La Granja igen érdekes álláspont a’ Cinca és 
Segre vizek’ összefolyásánál fél órányira az Ebrótól.

P o r t u g á l i a .
Lissabon , aug. 2.

A’ spanyolországi portugál sereget 5 vagy öikára várják a’ 
portugál határszélekre. Onnan jött tisztek állítják , hogy c’ 
testület’ legnagyobb része a’ charta’ pártolója. Ugyanez bi
zonyosan elhatározandja e’ vagy ama’ párt’ győzödelmét. 
S a l  dan  h a ,  kit a’ Coimbra felé vezető utón lá ttak, azon 
30 lovasok’ kíséretében, kik Lissabonból illantak el, tigy 
látszik, azon nézettől vezéreltetik, hogy S c h w a l b a c h  ge
nerállal egyesüljön, ki is ,  privát-tudósitások’ következtében, 
miután az osztályvezéri parancsnokságtól megfosztaték, 60 
lovasaival Coimbra felé indula. A’ második vadász - zászlóalj 
azonban, mint hallik , öt követni nem akará. — Telegrafi 
hivatalos tudósítások szerint Santaremből a’ lázadóktól foly
vást érkeznek átszököttek, kik vallják, hogy azoktól elcsá
bítottak ’s megcsalattak. — Saldanha tábornagy melly irányt 
vett, nem tudatik. Három telegrafot az Oporto, Golegao, 
Atalaia, és Thoma felé vezető vonalon, mint hirlelik, a* 
lázadók szétromboltak, úgy hogy ez utón az éjszaki tarto
mányokból értesítést nem vehetni. — Privát levelek szerint 
Saldanha Castello-Brancóban maradt. Neki eleinte 200 gya
log és 50 — 60 lovas katonái valának, de e’ csapat felényinél 
kevesebbre olvada. Az alkotmány’ pártolói 2000 gyalogot és 
200 lovagot mint biztos embereket gyiijtének, kik gyorsan 
nyomultak Saldanha ellen. Midőn pedig a’ Lissabonnál, Opor- 
tonál és Cloasnál czélba vett viadal el nem sült, közönsége
sen azt hitték, hogy Saldanha az ebbe kevert tisztekkel a’ 
spanyol határra irainlnnd. Egyébiránt e’ két párt köztt a’ do
log még harezra nem került.

Angol hírlapokba iktatott lissaboni levelek szerint a’ ki
rálynét a’ későbbi történetnek , nevezetesen valamennyi mi
nisterének elbocsáttatási kérelme’ következtében, a’ szülés’ 
fájdalmai annyira megkörnyezték, hogy szinte 12 orvos hi- 
vaték össze tanácskozás végett. — Valamelly kormányzóság’ 
felállításáról beszéltek azon esetre, ha ő felsége roszabbúl 
találna lenni.

N é m e t o r s z á g * .
Mainz, augustus* 14.

Ma, mint Guttenberg’ ünnepének első napján, töménytelen 
ember jelent meg, kik között több mint 10,000 külföldi. 
Mintegy 100 idevaló fiatal ember bízatott meg az egésznek 
elintézésével ’s végrehajtásával, egy városi választmány’ fel- 
iigyelése alatt. Az ide érkezett részvevők mindnyájan ünne
pélyesen fogadtattak. A’ vizen jöttékét a’ parton bizonyos 
számú ünneprendelők várták, kik mindnyájan egyenruhába 
voltak öltözve ’s vörös-fejér vitézövvel díszesítve. Megérke
zésüket ágyulövések jelenték, mellyek a’jelképekkel, zászlók
kal ’s lobogókkal ékes hajókról viszonoztattak. Az érkezők 
zenével ’s énekkel közeledtek; énekkel, zenével ’s iidvlövé- 
sekkel fogadtattak, a’ parton rájok várakozó sok ezer vidor 
ember’ „éljen“ -kiáltásai között. Ma reggel már 6 óra előtt 
minden örvendetes mozgásban volt. A’ szép té r ,  mellyen 
Guttenberg’ szobra áll, ’s hol egy nagy amphitheatrum épült, 
mellybc körülbelül 20,000 személy fér,  éjente lombozattal, 
virágfüzérekkel és zászlókkal vala fölékesítve. Igen elmésen 
helyeztettek el a’ félkörben azon városok’ nemzeti zászlói ’s 
czímerei, mellyek magokat Guttenberg’ müvének kifejtésében 
nagy nyomtatott munkák’ közrebocsátása által tüntetők ki. 
A’ nevek, czimerek és nemzeti színek következő rendben dí- 
szesíték e’ szinpadot: Pécs, Oldenburg, London, Buda, Göt- 
tinga, Majna melletti Frankfurt, Brüssel, Páris, Wittenberg, 
Itóma, Bamberg, Germersheim, Mainz, Eltville, Köln, Strass
burg, Basel, Lipcse, Utrecht, Heidelberg, München, Prága, 
Stuttgart, Dessau , Boroszló. — 8 órakor fogadá az egész 
városi tanács, a’ guttenbergi biztosság ’s az ünnepi választ-

Itöviden elmondjuk, miben nem érthetünk egyet e’ levél’ 
írójával. Nem hihetjük, hogy a’ magyarnak ne volna olly fo
gékonysága Charaktere, hogy reá a’ színészet erős hatást ne 
gyakorolhatna. Tagadjuk, hogy Angliában nem kell a’ színé
szet, sőt legelőbb is az angol színészet jutott tökéletességre, 
és Shakespeare nagyobb hatással volt a’ nemzetiség’ kifejlődé
sére, mint akármelly más nemzet’ költője. Hogy pedig Ame
rikában a’ kalmári fukarság elnyomja a’ színészetet, azért 
olly kévéssé irigylésre méltó mint rabszolga-kereskedése miatt. 
— Árpádot végre sem valami főrangú, sem a’ közügyekbe 
nagy befolyással biró emberhez szerettük volna utasítani, 
mert igy könnyen hibás fogalmakat szerezhetne magának ; 
de azt kívántuk volna , hogy az öreg hős kissé pihenhetett 
volna felkölte után, nehogy a’ lioszú álomtól elhomályoso
dott szemekkel s mámoros fejjel az első jöttment éhes köl- 
tész’ rágalmazásait egyiigyüen elhitte volna.

Árpád’ ehredese. Előjáték a’ pesti magyar szinház’ 
megnyitásának ünnepére.

Előttem fekszik egy csinos fiizetke, olly kicsiny, hogy majd 
elviszi a’ szél. Át is olvastam szerencsésen, ’s 27ik lapjára 
érvén, fordítom a’ levelet, de azt üresen találván, forgatom 
a’ kis holmit előre hátra. Talán csak még is akadok e g y  
gondolatra, e g y  képre, eg yep isod ra ,  melly illy örvendetes 
ünnephez illő, melly az összegyűlt vidor sokaság’ sziveit ne
mes fölemelkedéssel, örömmel, önérzéssel képes eltölteni; 
melly a’ remény’ szép virágát ápolgassa, melly a’ sok fára
dozást és áldozatot megjutalmazza. De híjában! Csak min
denütt a’ gyászszinű, gúnyteli, epekeserú sívás rívás és fogak

nak csikorgatása. — Szegény magyar közönség! ugyan szép 
örömkoszorút nyújtottak neked, az örömteljes szívvel össze
gyűltnek! — A’ sirszellem felkölti Árpádot, nem azért, hogy 
bölcsőben hagyott magzatját most ezred év után mint örven
detesen fölser dűlt szépreményii ifjat tekintse, hanem mivel 
a’ csatákon sok ezernyi lelket kiilde birtokába.44 Az agg hős, 
ki „nem szeretne müvet kezdeni, mit abba kéne hagynia fél- 
szegül44 körültekint most és a’ nagy házakat bámulja; de 
mivel rögtön embert nem lá t ,  már attól kezd tartani,  hogy 
a’ sirszellem roszúl u tasíto tta , és sirja felé menvén , abba 
ismét örökre kíván fogadtatni, midőn a’ költő elragadtatás
sal rohan feléje ’s leborúl. Nehány forrólázas versben el
mondja most ezen „szenvedélytől égetett kebel44 hazánk’ egész 
sorsát, a’ szörnyűt: „mink elaljasodtunk.“ — Szenvedéseink 
pedig nem ellenségtől, nem belvillongástól származnak, ha
nem mivel „szivünkbe vertünk öngyilkos vasat, hallatlanul 
— ön ellenségeinkért!“ — „fegyvertelen kezünk nem nyúla 
műhöz, könyvhöz, hanem zsibbadott munkállanul; ’s végre 
a’ szellem megtört tunyaság miatt stb. stb. stb.44 Mindezt, és 
még más hasonló, egy bizonyos politikai párt’ sárgaságát vi
selő sopánykodásokat híven elhiszi az öreg Árpád: „Kevés 
szavakkal nagy dolgot beszélsz ,44 mond, és miután megígéri, 
hogy ,,a’ halhatlanságnak elbeszéli, hogy ezred múlva egy 
magyart talált44 (t. i. a’ költőt par excéllence), vezetteti ma
gát vele, hová? nem tudjuk. Hihetőleg a’ halhatlanságnak 
valami más kijeleltjéhez, ki a’ költőileg kezdett gyönyörű ké
pet diplomatice kifesse; minek azonban igen hamar kelle 
megtörténnie, mert alig fut a’ színpadon keresztül egy apa 
furcsa fiacskájával, egy csapat Igen dicséretes ifjú, nehány 
tudni akaró hölgy és egy valóban tiszteletre méltó napszá

mos, midőn ők már visszatérnek, hogy egy borzasztó, vagy in
kább undok jelenésnek tanuji legyenek. — Egy éhhelhaló 
színésznő a’ színpadon összerogyván a’ rémalakok által ha
lálra üldöztetik , mig a’ C s á b  a’ halvány ’s öltözetlen hal
doklót „vágyai’ szolgájául44 akarja tenni, a’ R é s z v é t l e n 
ség pedig kérdi: „Mért nem kapálsz? a’ föld jobban fizet.“ 
— Mért nem kapálsz ? szeretnék én is mindenkit kérdezni, 
ki ollyasba kap, a’ mihez nem ért;  ’s ha a’ tanácsot mind 
elfogadnák, tudom, jobban állanának honi szőlőink, mint 
a’ miilyeneknek H a r s á n y i  Füred körül találta. — De hagyjuk 
el a’ visszás Ízlésnek e’ szomorú emlékét , mellyhez ugyan 
illett a’ vak Belizár! Csak még egy hoszas „memento mó
ri !“  és halálfejekkel kirakott színpad kellett volna az egész
nek tökéletes kivitelére. — A’ jószivü közönség ön szive’ 
örömében ’s a’ szép színház’ tekintgetésében elnézte ezen il
letlenséget, melly bizonyára helyet nem foglal, ha azon fen
séges személy távol n incs , mellynek aesthetikai szelleme 
védangyalként óvja köz intézkedéseinket. Bár ne tudnák mí- 
veltebb szomszédaink e’ jól elrendelt ünnepnek részleteit, 
nehogy új kaczajra alkalmat adjanak. Francziaországon vagy 
Angliában nem szeretnék osztozni azoknak jutalmában, kik 
egy nemzeti ünnepet igy rendelnek el; mert ott már annyira 
ki vagyon képezve az Ízlés, hogy a’ közönség illy alkalom
mal minden ethikai ’s aesthetikai vétket legottan megbüntet.

B. J

E g y e s ü l e t i  g y a p j ú - r a k t á r  P e s t e n .  Eladatott au- 
gustus 9én Ko v á c s  Miklós urnák 1845 font gyapja.



mány Német- és Francziaország’ sok városának összes kül
döttségeit, mellyek mindnyájan szíves ajándékokkal, kn öno- 
sen a’könyvnyomtató-mesterség’ remek müveivel, jelentek meg. 
A’ városházból szép rendben ménének, az ünneprendeloktol 
vezéreltetve, a’ könyvnyomtatók’, betűöntők es könyvárusok 
testületéi, a’ városi hatóság, törvényszéki személyzet es sok 
főrendü ’s tudós vendégek között, nehány utczan keresztül a 
székesegyházba, hol a püspök ünnepélyes nagymiset tartott. 
A’ templomból két sorjában álló katonaság koztt vonult a 
menet Guttenberg’ térére, hol énekes zenével fagadtatek. A 
még betakart szobor elébe egy új kÖnyvnyomtato-sajtó al- 
litaték ’s Guttenbergnek az idevaló városi könyvtárban meg
őrzött legrégibb nyomtatványa, melly most bársonyvánkoson 
hordoztatott, letéteték. Erre elkezdődött a „Tedeum , 
500 férfi ’s 640 gyermek által énekeltetve ’s fuyószerekból 
állókét teljes liangászkartól kisértetve. A’ szentség’ felmuta
tását mindannyiszor három ágyulövés 's dobolás valóban meg- 
rendítőleg jelenté. Azon benyomás szerint Ítélve, mellyet, 
mint a’ balgátok mondák, ezen felséges zengemény ton , ez 
a’ maga nemében, mint itt előadatott, egyetlenegy és iöen 
nagyszerű vala ’s mélyen hatott a’ halgatók’ szivére, úgy 
hogy, midőn vége vo lt , a’ tömérdek népet csak az illendő
ség tartóztató tetszésének hangos kijelentésétől. Most â  
guttenbergi biztosság’ elnöke, dr. P i 11 s c h a f t , fölment a 
szónokszékbe, velős beszéddel adá elő ezen emlék’ történe
teit annak elkészültéig; jó kivánások’ hozzáadása mellett, 
criticai pillanatokat vete sajtónk’ álláspontjára; szólott ezen 
ügy’ előmozdítóiról, kiknek nevei egy még be nem rekcsztett
jegyzőkönyvbe Írattak’s még Íratni fognak; magasztala rl h o r -
vva l ds en’ nemeslelküségét ’s művészeti elméjét; ’s beszede 
végén ezen emléket Mainz városa’ elöljáróságának átadván, 
mindenek’ ótalmába ajánlá. Ez volt a’ leleplezés percze. 
mostanig egy csucsoszlop állott ellőttünk vörös kelmével fod
rozott fejér lepelben, melly hirtelen kétfelé nyílik, s a gyö
nyörű képszobor egész dicsőségében áll mindnyájunk szemei 
előtt. Minden jelenlévőnek szájából „hurrah“ vagy „éljen“ - 
kiáltás hangzott, kalapját mindenki csóválta, muzsika zen- 
dült meg — egy óranegyednél tovább tartó örömzaj. H e i n 
r i c h  polgármester gyöngélkedése által akadályoztatvan , he
lyette segéde Na c k  vévé át az emleket, rövid alkalomszerű 
beszéddel, Mainz városa’ nevében. Most az ekközben elő
hozott betüöntés, könyvkötő-mesterség, szedés ’s nyomtatás 
véteték munkába: hevenyében t. i. betűket öntének, ezeket 
kiszedék, a’ kiszedetteket nyomtaták, simíták ’s a’ jelenlé
vők köztt szétosztogaták. Végezetre W e b e r ’ „Jubel Ou
vertüre“ czírnii hangkölteményét remekül adak, s midőn azon 
helyre értek, melly a’ „God save the King“ angol népdal’ 
melódiájába vág, egy ugyanazon melódiára készített dalt éne
kelt el a’ dalnokkar ’s az utolsó versszakot az egész nép is
mételő. Az ünnepre gyönyörű idő volt; a’ legremekebb rend 
uralkodott, ’s várakozásában senki sem csalatkozott meg.

Mainz, augustus’ 16.
Pótlékul az első napi ünnephez még azt jegyezzük meg, 

hogy 2 órakor mintegy 300 személy gyűlt össze lakomára a’ 
szépen fölékesített casino-teremben , hol élénk lelkesüléssel 
áldomásoztak: Guttenberg’ árnyának, a’ hessenifens. nagyher- 
czegnek, a’ német szövetség’ pártfogóinak, a’ fels. ausztriai 
császárnak és porosz királynak, Thorwaldsennek, mint a’ 
Guttenberg-szobor’ mintája’ haszonkeresetlen készítőjének ’s 
a’ városunkat látogatásukkal megtisztelő idegeneknek. Má
sok’ egészségéért is ürültek poharak, miként t. i. az ünnep’ 
természete kívánta, de egy szónok’ beszédét az ünnepi el
nökség, félvén, hogy kifejtése túl megy az elégen, íelbesza- 
kasztotta. Későbben kisült, hogy ezen aggodalom alapta-

lan volt, mivel a’ szónok’ előzményei csak törvényes követ
keztetésre vezethetőnek. Este a’ színházban egy igen jól si
került remekmű, t. i. az épen e’ végre dr. G i e s e b r e c h t  
által szerzett és dr. L ö w e  tői (Stettinből) muzsikára tett 
„Guttenberg“ czírnii o r a t ó r i u m ,  hatszázig való mindkét 
nembeli énekesek által H e i n z  i n g e r ’ ( Karlsruhéből) és 
L i n k e r ’ (Ilanauból) vezérlése alatt nagy tökéllyel adaték.— 
Tegnap reggel a’ könyvárusok, könyvnyomtatók és betűöntők 
a’ casino-teremben gyűlést tartottak, mellynek czélja barát
ságos beszélgetésen ’s ismerkedésen kívül az volt, hogy azon 
eszközökről tanácskozzanak, mellyek’ segedelmével a’ könyv- 
nyomtatás’ mestersége egész kiterjedésében folyvást nagyobb 
kifejtésre ’s tökélyre vitethessék. A’ többek köztt koron
kénti összejövetelek vagyis gyűlések és jeles nyomtatványok’ 
kiállításai javasoltattak. Ezen eszmék’ bővebb fejtegetése 
után egyetértőleg elhatároztatott, hogy ezután minden ötö
dik esztendőben itt Mainzban hasonló gyűlés tartassák. Ez 
ülés’ végével, C a m p e ’ (Niirnbergből) indítványára, mind
nyájan kezet fogtak egy nemzeti ’s baráti szövetség végett ’s 
oily barátságot kötőnek egymással, melly a’ munkakörön kí
vül is bőséges gyümölcsöket termend. A’ tegnap délutánra 
határozott népünnepre, különösen a’ rajnai hajóversenyre, a’ 
kölni porosz, k. gőzhajózás-igazgatóság egy űjdon-épiilt ékes 
gőzhajóval szolgált, mellyen igen tisztelt vendégeinknek helyek 
ájánltattak. O fenségük V i l m o s  porosz kir. herczeg és Ká
r o l y  liesseni herczeg is méltóztattak e’ mulatságban részt 
venni. E’ szép ’s tágas hajóbul a’ nagy népjátékot — az igen 
ügyes hajózati gyakorlásokat, mint déli Franczia- ’s Olasz
országban szokásban vágynak — kényelmesen és jól lehetett 
látni ’s több mint 3Ü,000nyi népsokaságot szemlélni. A’ 
győzteseknek is e’ hajón osztattak ki a’ jutalomdíjak. Ez 
ünnep’ végével, mellyen hasonlólag példás rend uralkodott 
és legkisebb szerencsétlenség sem történt, kedves vendégeink’ 
tiszteletére a’ Rajnán séta-gőzhajózás tétetett, melly tisztelt 
vendégeinknek nagy gyönyörködést látszék szerezni. Ugyan
az nap’ estéjén az Ízletesen fölékesített színház-teremben ün
nepi tánczmulatság adaték, hová a’ díszes vendégek mind
nyájan hivatalosak voltak ’s mellyben szívesen is vevének 
részt,  miután előbb az idevaló könyvnyomtató-testiilet kül
földi társaival együtt katonai hangászat’ kíséretében fáklya
menetet tartott. Ma reggel végre egy, tudósokból, könyv
árusokból és könyvnyomtatókból álló igen népes gyülekezet
ben a’ könyvnyomtatás-mesterség’ föltalaltatásának százados 
ünnepére alkalmas és czélszerű korszak iránt az ünnep’ elő- 
rajzában megirt kérdés jőve tanácskozás alá. P i t t s c h a f t  
fölkiáltás által elölülővé, W e d e k i n d  pedig és B i 11 o n g se
gédeivé választattak. Az első azon javaslatot hozá indít
ványba, adnának fel a’ tudós világnak jutalomkérdést olly 
irat’ készítésére, melly a’ mozgatható betiikkeli nyomtatás’ 
feltaláltatásának korszakát eldönthetlen és czáfolhatlan hi
stóriai okszerekkel mutatná meg, mire nézve az indítványt 
tevő azon vélekedésben volt, hogy német tudományos rend- 
szerinti bíróság’ nemlétében a’ beérkezendő jutalomiratok’ 
itélőivé a’ berlini ’s müncheni academiák és a’ göttingai tudós 
társaság rendeltessenek. Azonban e’ néze t , mivel az előrajz- 
zal ellenkezik, elmellőztetett, következő észrevétellel: „Kü
lönbség van a’ feltalálás’ korszakának vizsgálata ’s megha
tározása és annak ünneplése között — a’ tudós világ e’ kor
szakra nézve nem egyez meg — jelenleg két szerzőnek bí
runk e’ tárgyról értekező tudós munkáival, mellyek ugyan
azon források’ és szerek’ segedelmével dolgoztattak ki, ’s 
eredményeikre nézve mégis igen különböznek egymástól; 
hagynák tehát e’ búvárkodás’ mezejét továbbra is a’ tudo
mányos polemicának, és — a’ találmány’ netalán később esz-

közlendő megmutatásának sérelme nélkül — határoznának 
azonban egy évet, mellyben az ünnep minden században ’s 
egész Németországban megtartassék.“  — E ' nézet sokfelől 
talált viszhangra ’s el is fogadtatott, ’s a’ százados ünnepre 
1840ik év ’s ebben junius’ 24ke tétetett javaslatba ’s megegy- 
ezőleg, mindazáltal a’ fentebbi kikötéssel, elfogadtatott, úgy 
azonban, hogy ez ünnep ne szorítassék bizonyos helyre, an
nál kevéshé pedig arra, hogy Németország’ minden tarto
mányában ’s vidékein ’s az egész müveit világban egyszerre 
tartassák. E ’ gyülekezetben legjelesb szónokok valának; 
C a m p e  Niirnbergből, W e i g a n d ,  F l e i s c h e r  Lipcsé
ből, G u t z k  ow Frankfurtból, R e i s e r  Hamburgból, A u  11 
elnök Mainzból, H o f Mannheimból stb. — Guttenberg’ ün
nepe ma „ O b e r o n “  czírnii daljátékkal végződik.

Eszterházy herczeg, cs. k. ausztriai követ az angol udvar
nál, Bécsbe utazása’ alkalmával f. h. 19én Frankfurton ment 
keresztül.

T ö r ö k o r s z á g .
Konstantinápoly, augustus’ 9.

Smyrnaból f. h. 6án költ tudósítások szerint, a’ tengeri 
rablók a kapudán basa hajóhadának megjelenésével minden
felé elszéledtek. Egyébiránt a’ kapudán basa azonnal a’ sy- 
riai ’s candiai tengerre evezett, hogy az egyiptusi alkirály’ 
hajóhadát szemmel tartsa. Egy angol ’s franczia hadihajó 
is az Archipelagusról oda sietett, ’s bizonyosnak tartják, 
hogy lord P o n s o n b y  hasonlólag Máltából angol hadihajó
kat rendelend oda. — Az amerikai „Constitution“ nevű fre- 
gát hasonlókép a’ syriai partokhoz érkezett. Az ország’ va
lamennyi tartományának helytartóihoz fermánok küldettek, 
új utasítást adván a’ rayákkali szelidebb bánásmódra, ’s mind
ezt a’ szultán’ utóbbi utazásának lehet köszönni, ki az igaz
gatás’ számtalan önkényes visszaéléseiről’ meggyőződött 
Ezen fermánok csak előpostái a’ nem régiben említett rend
kívüli szabályzatoknak, mellyek a’ kormányzókat mindenne
mű kereskedéstől eltiltják. — B o u l a r d  orvos egy nagy ter
vet nyújtott be a’ kormánynak , veszteghelyek'alapítása iránt. 
E ’ terv szerint, hogy a’ moslimok’ előítéletei kiméltessenek, 
minden nemzet el külön özött vesztegszobákat és saját bánás
módot nyerend. Reményük, hogy P e r  t e  ff  basa ezen aján
latot, m in ta’ szultántól magától is óhajtott vesztegintézetek’ 
alapját, elfogadandja. — A’ kereskedési crisis folyvást aggo
dalmas. — S á r i m  effendi elutazott Londonba. Bizonyosnak 
látszik, hogy jövendőben , mint ezelőtt, Londonban, Páris- 
b an , Bécsben a’ porta csak ügyviselőket tartand. Lord P o n 
s o n b y  Teheránból juüus’ Iáéig terjedő tudósításokat vön, 
mellyek szerént a’ schach mulatság’ kedvéért Ispahanba uta
zott; mivel pedig 18,000ből álló kísérettel ment, a’ herati 
hadszállitvány’ híresztelésére szolgáltatott alkalmat. — 
S t o u r d z a  herczegné egy gőzhajón Jászvásárra (Jassy) 
visszautazott. — A’ szultán iránta olly figyelemmel viselte
te t t ,  hogy különös fermánt bocsátott ki, mellyben a’ fővá
ros’ minden mecseteinek megmutogatását parancsolá. Ez legin
kább bizonyítja, hogy a’ szultán meg van elégedve Stourdza 
herczegnek azon igazgatásmódjával, mellyel eddigelő a’ mold
vai fejdelemséget kormányozta. — Fájdalom, a’ dögvész ismét 
jobban diihösködik mint ezelőtt három héttel. A’ görög kór
házban a’ megbetegültek’ száma újólag tetemesen szaporo
dik. —

! D u n a v i z a l l a s  P o z s o n y b a n

augustus’ 28..............................................................................4 láb 10 uj.

Folyó évi September’ hónap’ elsőjén nyittatik meg 
La ab nevű falun kívül, Kirchberg’ szomszédságában, 
helyzeti

M d e y - v i z y y ó y y in té z e t .
Azok, kikezen intézetbe felvétetni szándékoznának, 

vagy személyesen 12 és 2 óra közt, vagy bérmentes 
levelek által az alulirtnál W ollzeile, 782 szám alatt, 
magokat jelenteni ne terheltessenek.

B écs, augustus’ 24. 1837.
Dr. ( w i ° a i i i c I i s t a e < H e n .

ÍO O O  / .  e z ü s t  p é n z 
ben felvétetnek egy n. Pozsony vármegyében 

fekvő 12000 f. e p. érő nemesi jószágra. Bővebb tu
dósítást szerezhetni a’ Hírnök’ szerkesztőjénél. Közben
járók nem hallgattatnak meg. (2)

Trattner és Károlyinál
P e s t e n

me gj e l e n t :

S Z E N T  B I B L I A ,
fordította Káiroli Gáspár,

velinpapiroson 10 for., nyomtatópapiroson 4 for. ezüstp.

SZ E MLÉLŐ ÚJ ALAKBAN.
Az ellensúly, melly elébbutóbb egyensúlyt szül, li- 

teraturaban szintúgy, mint minden egyébben, külön- 
külön közhasznú tekintetek’, ezélzatok’, szándékok’, 
eszközök’ kifejlesere, kiórlesere felette kívánatos. A’ 
SZEMLÉLŐ ’S LITERATUHAl LAPOK ez’ irány
ban itt Kassán a felföld fővárosában nem kevés áldo
zatokkal munkáltak. De az idő’ folytával járó tapasz
talás felfedez minden vállalatba csúszó fogyatkozásokat 
sejteti a hiányokat, és igazításokat javasol. Azért 
szamosi) baiatinknak es lapjaink pártfogóinak tanácsát 
követve, ezeket mindinkább tökéletesíteni szándékozók 
October ltől kezdve folytatni kívánjuk.

Werfer Károly adandja a’ nyomtatást, papirost és 
a’ hozzájáruló képeket. Mivel pedig egyszersmind e»-y 
kő metsző-intézetnek tulajdonosa mindent egyesíthet, a’ 
mi a’ legfeszültebb kívánatnak megfelelhet: héti ira
tunkból ezentúl minden héten egy ív jelenend meg négy

kőmetszettel, melly vagy jelesebb kortársaink’ képe, 
vagy hazai ’s külföldi vidékeknek rajza , vagy a’ ter
mészet-tudomány’ ’s história’ köréből válogatott tárgy 
leend , és igy félesztendő’ lefolyta alatt 1 0 4  csinos 
kőmetszetet veend az olvasó. De még itt sem állapodott 
meg Werfer Károly; hanem minden előfizetőnek, ki 
az egész folyamatot tartá, az évnek végével a’ dr e s -  
dai  k i r á l y i  k é p t á r n a k  j e l e s  m ü v e i b ő l  egy 
csinosan metszett képpel szolgálatid díjul.

Czímje a’ folyóiratnak ez lesz:

N K im iiÉ liŐ
a’ Természet’, Művészet’, és Literatura’ 

körében.
K É P T Á R R A L

a’ hasznos’, szép és jó’ terjesztésére.
A ’ szerkesztő azon fog igyekezni, hogy lapjai az 

ifjú’ , agg’, tudós’ és tanulni kívánó’ vágyainak egy
formán megfelelhessen. A ’ mint tartalmának következő 
vázolnia mutatja:

1) Minden, mi a’ költés’ kötött’ vagy kötetlen tollú 
körébe tartozik.

2) A’ világ’, de különösen a’ magyar nemzet’ egy
házi ’s polgári történeteit érdeklő vitatások, visgála- 
tok, a’ hajdan’ ’s jelenkor’ nevezetességei, fontos ok
levelek, szerződések, nemágozatok.

3) Népek’ és nemzetek’, városok’ és tartományok’ 
esmértetéJe, statistikai, topographiai ’s történeti te
kintetben, népszokások, egyes vonások művelődési 
elhaladásokból, geographiai felfödözések, jeles uta
zások.

4) Jeles férjfiak’ és asszonyok’ életrajza, egyes ér
deklő vonatok életükből, koszorús irók’ kifejlődése 
világot nem látott levelezéseik.

5) Rövid értekezések a’ tudományok’ minden á<̂ o- 
zatjából, kivévén a’ politikát ’s theologiát.

6) Jeles eredeti vagy fordított munkák’próbaközlései.
7) Az élővilág’ esmértetése, maradványai’ felfödö- 

zésének jelentése ’s leírása.
8) Philologiai értekezések.
9) A’ szinészség minden nemzeteknél, de légin-

kább nálunk. 6
A ’ Literatúrai lapok kiterjednek:
1) Józan, de soha személyt érdeklő kritikára, mű- 

birálatokra, a’ legjobb kritikai havi iratok’ kivonatjaira.
2) Előterjesztik a’ literatura’ állapotját, mint ná

lunk, úgy minden müveit nemzeteknél.

3) Jelentik a’ tudós foglalatosságokat.
4) Minden új vagy régi, de ritkább könyvek’jelen

téseit elfogadják.
Az előfizetést elfogadja minden cs. kir. postahivatal 

és könyvárus. Helybéli ára fél évre 4  forint pengőre 
menend, a’ postabérrel pedig fél évre 4  for. 4 8  kr. 
tészen. Helyben az előfizetést elfogadja az álólirt kiadó.

Legnagyobb nyolezadrét fiumei velinen felette sűrűn, 
de olvashatóan nyomatva, minden héten pénteken négy 
képpel négy lapon fog úgy megjelenni, hogy egy íven 
többet foglaljon magában, mint akármelly honi folyó
irat két, sőt három annyin.

A ’ correcturával ügyes külön személy kirekesztöleg 
lesz megbízva, és minden bévett kijövendő eredeti dol
gozat egyegy ívért két arannyal a’ beérkezés napjától 
fogva hat hét’ lefolyta után, azonnal ott, hol a’ bekül
dő kivánandja, jutalmazva; a’ meg nem jelenő mun
kák haladék nélkül mihelyt csak lehet költségtelen al
kalommal visszaküldendők.

Bérmentetlen leveleket, vagy nyalábokat a’ szerkesz
tőség el nem fagadhat.

Igyekezet, fáradság, áldozat nem fog múlni. Az 
olvasók előtt esméretes nevezetesebb irók szólhattak 
fel a ’ h a z a ’ m in d e n  r é s z e i r ő l ,  h o g y  k iv á l t  hont ér d e k lő  
esméretek , adatok, javulatok, törekedések közöltesse
nek, terjesztessenek, a’ külföldet illetők pedig úgy 
adattassanak elő, hogy az előadásból kisebb vagy 
nagyobb mértékben , és minő módosításokkal honunkra 
lehetős alkalmazhatásuk kitessék, ’s e’ folyóirat practicus 
hajlatot nyerjen.

A ’ színészi bírálatok csak dióban, de húsos, ép, 
érett és nem üres vagy redves dióban fognak adatni.

Köz pártfogástól függend e’ folyóirat’ árának vál
toztatása nélküli további tökélyesülése ’s szaporítása.

Kassán, augustus’ 2kán 1837.
K o v a c s ó c % y  M i h á l y ,

tulajdonos szerkesztő.
W e r f e r  K á r o l y ,

kiadó. ( l )

Kos- eladás.
Mélt. grófKárolyi Lajos ur’ Nyílra vármegyében hely

zeti Tót Megyeri juhászatából egy tetemesb falka
I i n g A - l t o s

lészen a’ bekövetkező Sz. János fövételi vásárra Pesten 
Üllői-utczában a’ k ö z t e l k e n  eladásra kiállítva. (4)

n e m e s í t e t t  b i r k á k *  

á r v e r é s i  j e l e n t é s e .
FöméltóságúherczegL i e c h te n s te in Alajos’ ÁCSI 

uradalma’ részéről ezennel köz hírré tétetik, hogy e. 
f. évi sz. Mihály’ hava’ 6ik napján reggeli 9 órakor 
Ácson tettes Komárom vgyében kebelezett helységben 
az uradalmi majorban á r v e r é s  fog tartatni, mellyre:

öregebb anya-birka...........................670
jerke (nőstény) bárány.................130
liágó-kos............................................  60
tokló (1 éves) k o s ........................ 20
ü rü .........................................................470
ürü-bárány.......................  150

ö sszesen ....................  1500 darab
j l l l l  azon árverés’ utján, tüstént! fizetés mellett, tör
ténendő eladásra kiállítatni fog, azon észrevétellel, 
hogy az érintett kosok az árverésen kívül is szabad 
kézből, szabadon hagyván a’ vevőknek a’ választást, 
naponként eladatnak.

Költ Á cson, augustus’ 17kén 1837. (3)

Újonan nyitott

f *  IJO VS u t a z d #
Pest, a’ magyarliazai szabad kikötő, 
Fiume és az egész tengermellék kö" 

zott, egész Triestig.
Fehérváron, Veszpémen, Keszthelyen, Nagy- 
Kanizsán, Yarasdon, Zágrábon, Károlyváron 
keresztül, mind utasok, mind holmik és por

tékákra nézve.
A’ kocsi hetenkint kétszer indul Fiúméba, ’s onnan 

is hetenkint kétszer Pestre vissza.
Felvételi hivatalok vágynak:

P e s t e n ,  Rottenpiller Péternél a’ ref. tempi, mellett. 
Z á g r á b o n ,  Taitl J. C.
F i ú m é b a n ,  Spórer Károly uraknál.

Az eddigi gyorsutazás, Eperjes és Nagy-Várad felé 
folyvást fennáll. (j)

N y o m ta t ja  W ig a n d  K á r .  F r id r ih .



POZSONY, pénteken 1 8 .  s z á m . SEPTEMBER’ 1. 1837.
Tartalma:

a’ Iioni politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tcsb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
liirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet’, közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

lég’ ’s viz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

Balásfa lrf  Orosz József.

Feltételek.:
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos’ könyvmiihelyébun> hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’czím alatt küldctendők: »A*Hírnök* 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban. a — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké 

rétik ki; untató ’s ízetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

I T g y c M c t c s .  Elkésvén első előfizetési jelentésünkkel, értesítjük a’ nagyérdemű közönséget, hogy most az egyszer egy évnegyedre is elfo
gadjuk az előfizetést első octoberig, helyben 2 forinttal, postán pedig 2 forint 24 kr. pengőben. Azoknak pedig, kik egész félévre előfizetnek, 
még elejétől fogva szolgálhatunk nehány példánnyal.

Ufa gyár or s z ág.
A’nin. m.k. u. Kamara a’ Malyeaveczben megürült harmincz- 

ados-hivatalra F i l l i t i c h  Lukácsot, a’ krapinai harmincz- 
adost, ennek helyébe A d e l s  f é l d  Lajost, orechoviczai ellen
őrködő hivatali Írnokot és az orechoviczai ellenőrködő hiva
tali irnokságra S e i t z  Vinczét, bregannei útlevél-kiadót, ne
vezte ki.

Győr, augustus’ 26.
Mélt. J u r a n i c s  Antal ur, győri megyés püspök, cs. kir. 

tanácsos, és ns. praedialis Vecse szék’ örökös főispánya és 
collátora, 21 napig tartott súlyos betegsége után , bélgyula- 
dásban, ’s lép- ’s máj-feloszlásban, életének 70dik évében, 
a’ t. káptalan’ főtisztelendő’ tagjainak ’s nagy számú más 
papságnak is jelenlétében, minekutána előbb a’ megjelent 
clerusnak szivrázó búcsúbeszédet tartott volna, folyó aug. 
hónap’ 26dik napján, délutáni egy órakor, példás szelídség
gel és emberszeretettel párosult életét bevégzé. Eltakaríta- 
tása leszen aug. 30kán, azon napon t. i . , mellybcn 12. év 
előtt püspöki székébe való fényes beiktatását ünnepié. — 
Sok száz szegényeknek, árváknak , és özvegyeknek, kiknek 
valódi atyjok és gyámolójok volt, zokogó fohásza kisérendi 
a’ sírba, hol áldás és béke áradjon hamvaira! •—

A’M a gya r tu  d ó s t á r  s a s á g’költségén megjelent: 1)F a- 
b i n i  János’ tanitmánya a’ szembetegségekről. A’ második 
javított kiadás után fordította Y aj n ó c z János. Budán, a’ 
m. kir. egyetem’ betűivel, n. Srétbcn VI. és 332 lap; csinos 
borítékba kötve 1 ft. 86 kr. cp. — 2) Eredeti játékszín. Ki
adja a ’ m. t. t. VId. kötet: Ekebontó Borbála, szomorujáték 
4. felv. Irta T ó t h  Lőrincz m. t. t. 1. tag, Budán, a’ m. kir. 
egyetem’ betűivel, n. 12rétben 130 lap ; színes bontókba 
kötve 36 kr. cp. Kaphatók , a’ társaság’ minden egyéb czik- 
kelyeivcl,- E g g e n b e r g e r  József academiai könyvárosnál, ’s 
általa minden hiteles könyvkereskedőnél az országban. Pes
ten, augustus’ 26. 1837. D. S e h e  d e l  Ferencz titoknok.

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 ’ közgyűlése 
September’ 2kán fog tartatni, mellyre az Egyesület’ tagjai 
meghivatnak.

Somogybán tartatott lóverseny’ alkalmával a’ 112 aranyat 
érő serleget gr. F e s t e t i c s  Gejza tulajdon lován négy vetél
kedő ellen nyerte el.

Béla, augustus 26.
A’ gyakori tűzveszélyek, inellyek L e i b i c z  szepesi várost 

érik, lakosit véginséggel fenyegetik. Alig épülhete föl e’ vá
rosnak egyik, múlt évben villám által elhamvasztott negyede, 
’s már tegnap délután megint az éjszaki szél’ erős fuvása 
közben egy varga’ vigyázatlan tüzelése által támadt tűz mind 
a’ három templomot, kórházat, tornyot, tanácsházat, iskolát, 
paplakokat ’s a’ város’ nagyobb részét hamuba dönté. A’ csű
rök takarmányostul elégtek, ’s több em beris  e’ rettenetes 
tűzveszélynek áldozatja lön. A’ szorongó szegénységben csüg- 
gedezőket e’ szerencsétlen körülmények közt a’ XVI. város’ 
kölcsönös tüzkármentési intézete valamennyire segithetiugyan,

M a g y a r  s z í n é s z e t .

(Beküldetett.)
fi

B ecs, augustus’ 28.
„Sutor non ultra crepidam!“  —- Kevesen lesznek a’ T á r 

s a l k o d ó ’ és I l i r n ö k ’ olvasói közö tt , kik ezen A p c l l e s -  
nek tulajdonított intést nem hallották, ’s habár magok min
denkor nem követvén is, másnak nem adták volna. A’ felho
zott intést szem előtt tartván, bizonyosan máskép felelt vol
na a’ T á r  s a l k o  d ó 66ik szám alatti lapjaiban, midőn ál- 
lítólog a’ I l i r n ö k ’ 7ik számú lapjaiba iktatott ’s a’ magyar 
színházat tárgyazó kérdésére felel ; de tulajdonképen nem 
egyebet miivel, mint a’ felhozott kérdéseknek értelmét elcsa
varván , azoknak tartalmát és szerzőjét gyűlöletessé tenni 
igyekszik. Valamint kevéssé dicséretes, úgy magában igen 
könnyű ezen feladás, az egyoldalú és a’ dolog’ velejébe mély
ebben nem h a tó , vagy hatni nem akaró olvasóknál illy utón 
czélt érni; mert ha a’ nemzeti műveltség’ előhaladásán épü
lő hazafi előtt az illy szer ii intézetnek emelkedése örvendetes : 
úgy az inkább érző mint gondolkodó honfi a’ halmozott di
cséreteket, mellyeket némelly szemfényvesztők az illy bármi 
zsengéjekben létező intézetekre a’ Patriotismus’ hangos trom
bitájából harsogtatnak, könnyen fölcseréli a’ valódi előmene
tellel, örömest engedvén az ámításnak, hogy a’ dicséret’ 
tárgya szintolly röptön terjed ’s emelkedik, mint a’ magasz
taló hang; azt ellenben, ki ábrándozásából felriasztja, ki 
tömjén helyett szigorú tanáccsal áll e lő , mint gáncskeresőt 
’s mint árulót gyűlölni igen kész.

Ha tehát a’ felelet’ szerzője a’ magyar színházzal azt akar
ja e lérni, mit az oktalan szülők elkényeztetett kedvenczeik-

de e’ segedelmet annyi Ínség mellett nem is fogják érez- 
hetni '*).

A’ kevés meleg nyári napok nálunk ősziekre változnak. 
Róna földeken a’ vetemények a’ burgonyával együtt kiasztak, 
’s midőn a’ haza’ egyéb áldottabb vidékin még ott is arattak, 
hol nem vetettek, a’ tavalyi aratáskor kihullott szemeket a’ 
gyakori eső növesztvén — itt sok helyen az elvetett mag’ 
visszanyerése sem reménylhető. Azonban gabonában nem szű
kölködünk , mivel azzal a’ szomszéd Galliczia bőven ellát. L.

Tótországnak N a s s i c z  nevű kis helységében c a s i n o -  
e gye  s ü l  e t e t  létcsítének részint helybeli, részint vidéki 
mágnások, katonatisztek, uradalmi tisztviselők, orvosok, 
gyógyszerészek ’s több más müveit férfiak. A’ casino-épület- 
re , melly 2 hónap alatt készült el, Verőczei gróf P e j a c s e -  
v i c h  Ferdinand ur ingyen adá a’ szükséges szereket, miért 
neki az egyesület ezennel nyilván teszi szives köszönetét. Van 
e’ casinóban egy biliárd; nehány gazdasági folyóiratok ’s po
litikai hírlapok is tartatnak. Egyegy tag évenként csak 6 ezüst 
frtot fizet. (Ofn. P. Zeit.)

Zágráb, augustus’ 25.
Augustus’ 22én a’ táncztereinben az itteni lazaréth-kórház’ 

gyarapítására fényes tánczmulatság adatott, mellynek tiszta 
jövedelme 191 ezüst fr. és 40 xra. ment. —

Idei sz. istváni vásárunkat közös panasz követé, úgy hogy 
alig lehet a’ középszerűek közé számítni — ámbár a’ ven
dégfogadósoknak már több esztendő óta nem volt olly számos 
vendégök.

A’ jégcsapás, melly környékünkben sok birtokost az idei 
terméstől egészen megfosztott, tegnap minket is nagy zá
porral látogatott meg, ’s noha mogyorónyi nagyságban, de gyé
rebben esvén i t t ,  nagy kárt nem tett: mindazáltal ma már 
több helyekről érkezett tudósításokból értettük, hogy több 
helyeken mindent elvert.

*) A ’ XVI. szepesi város’ tüzkármentő intézete régi ’s hazánkban első. 
Mig a’ kültartományokban illyneniü intézetek magányosak’ összeál- 
lása által létre nem hozattak, a’ szepesi városok’ viszonos bátorságo- 
sitása jótékony’s üdves hatását mindenkor tanusítá, mióta azonban 
az épületek’ biztosítása külföldi biztosító egyesületeknél nagyobb 
becsárokra — millyeket a’ városok’ intézete el nem fogadhatott— kez
dődött, minden e’ saját intézet’ alkotmánya iránti részvét megszűnt, 
’s mindenki a’ nélkül, hogy czélszerííbb elrendezésére valamit ja- 
vallna, csak megszüntetését sürgeti, ’s aligha halotti harangja meg 
nem komiul. Igaz, hogy ez intézet a’ jelen körülmények mellett, 
mellyekre az alapítók nem számolhattak, kellőbb elrendezést kíván, 
’s e’ részben is a’ „Hírnök’“ 5ik számában közlött javaslat figyelmet 
érdemel. De valamint minden vállalatnak csak úgy lehet remény
lett sikere, hogyha minden ellenszegülhető akadályok eleve elmoz- 
dítatnak , ’s az materiális haszonra is alapítatik : úgy az illy épüle
teket biztosító intézet’ létesítése, vagyis a’ létesítettnek fentartása 
csak akkor lesz eszközölhető ’s fcnállása tartós, ha ugyanazon 
hasznot fogja Ígérhetni, m elle t a’ külföldiek ígérnek, ’s a’ concur- 
rentia is hasonló kiterjedtségben fog mutatkozni. Országunk’ pol
gári szerkezeténél fogva minden megyében legkönnyebben lehetne 
illy intézeteket külön létesíteni, de a’ soha e’ tárgyban eléggé nem 
ajánlható concurrentia mindenkor csak országos intézetet fog javal- 
lani ’s állandóságáról is egyedül kezeskedni. L.

k e l , hogy t. i. a’ neveletlen és idétlen kedvencz a’ rokonság’ 
kebelében ritka tulajdonok’ remekének kiáltassék ki, midőn 
minden józan ’s elfogultság nélküli bírónak szemei a’ hiányon 
kivül egyebet nem találnak, akkor a’ legjobb feleletet adta 
a’ tett kérdésekre; ’s ha a’ szerző a’ nemzeti színházat úgy 
tekinti,  mint egy elkülönözött családnak önmulatságára ki 
rekesztőleg szolgáló intézetet, akkor igenis helyes e’ kérdése: 
Valljon ki bízta meg a’ Hírnököt, hogy azon házi mulat
ságba elegyedjék, melly akár unalmas akár mulatságos, 
akár jó akár rósz légyen, azoknak, kik azt alapíták ’s el- 
rendelék, mindenkor tetszeni fog? Ellenben ha a’ szerző 
azt úgy tekinti, mint az erény’ és Ízlés’ nyilvános iskoláját, 
’s mint egy nemzeti közjót, akkor óhajtásait, akár tanács’, 
akár kérdés’ alakjában, mindenkinek, ki nemzetéhez tartozik, 
előadnia szabad lesz; valamint ha azon nyilvános intézet 
bérfizetés mellett megnyílik, mindenki, kinek számára az 
ajtó a’ bémeneti ár’ letétele mellett tárva lesz, bármi különös 
megbízás né lkü l, általánosan a’ dolog’ öntermészete által tö
kéletesen meg lesz hatalmazva, tetszésének vagy nemtetszé
sének kinyilatkoztatására; ’s habár észrevételeit a’ rövid 
folyamatéi optimismusnak némelly baráti öklökkel viszonoz
zák is , ezek mindenkor mint egyes személyeknek a’ renden 
túl haladó , ’s tehát „ultra crepidam“ való „via facti“ de- 
monstratiói, ’s nem mint akármelly igazgatóságnak vagy 
egyesületnek a’ dologhoz illő ’s a’ kirekesztő kiváltságnak jo 
gaival együttjáró cselekedetei fognak tekintetni.

Ellenben ha a’ szerző valódi örömet akart elérni az új in
tézet’ virágzásában; ha óhajtotta, hogy mint p. o. minden 
elfogottság nélküli biró a’ bécsi udvari színházat egy remek 
intézetnek elismerheti, úgy ezt valaha a’ most alapított honi

A’ marhadög is , melly tavaly itt és a’ szomszéd várme
gyékben annyira pusztíta , ismét kiütött — S-z. E.

Fiume, augustus’ 25-
Szent István apostoli király’ emléknapja f. h. 20án város

unkban illő szertartással ünnepeltetett.
A’ szerbiai herczeg M i l o s  O b r e n o v i c s ,  a’ ltumcliában 

terjedő dögvész miatt birodalmában mind a’ veszteg-inté- 
zeteknek, mind a’ határőrizeteknek a’ legnagyobb szorgalmat 
’s vigyázatot szorosan meghagyta.

A u s z t r i a .

Becs, augustus’ 80-
A’ bajor választó-fejdelemnő ő fensége aug. 27én elutazott 

Felső-Ausztriába, Mi k s a  főherczegnehány nap múlva sléziai 
jószágára menend, és F e r d i n a n d  főherczeg csak O Felségé
nek a’ Császárnak visszatértét várja ,’s azután Erdélybe visz- 
szautazand. — Herczeg E s z t e r h á z y  Pál f. h. 27én Lon
donból ide érkezett. — O Felsége az özvegy Anya-Császárné 
tegnap reggel Szalzburgon keresztül Berchtesgadenbe utazott, 
hol királyi öccsével összctalálkozand ’s egy ideig nála mula- 
tand. Estei Ferdinand főherczeg testvérével, O Felségének 
a’ Császárnak meghívása’ következtében Ischlbe menend ’s 
O Felségével hasonlólag Maria-Czellen keresztül ide vissza- 
jövend. A’ visszajövetel September’ 10 — 12kén leend. — O 
Felségöknek a’ Császárnak és Császárnénak épen most meg
jelent utazás-rendje szerint, O Felségök September’ 2kán Ischl- 
ből Aussén és Maria-Czellen keresztül Schönbrunnba térende- 
nek vissza. Azon hónap’ 6án , 7én ’s 8án a’ hires búcsujáró 
helyen, Maria-Czellben, mulatnak, hogy ott a’ búcsuiinnepben 
részt vegyenek, ’s onnan Lilienfelden és St. Pöltenen keresz
tül visszafelé utazandnak. Ferencz Károly főherczeg Septem
ber’ 6án érkezend ide.

Yagybritaimia ’s Irland.
A’ dublini „Evening Mail“ megjegyzi, hogy mikor 1835- 

ben s i r  R. P e e l  első m in is ter’s Haddington gróf lord-had
nagy Irland’részéről mint toryk a’ kormányon ültek, O’ C o n 
n e l l  H a m i l t o n  urat 217,  W e s t  urat pedig 232 szótöbb
séggel múlta felül, most pedig az elsőt 89 , a’ másikat 95el 
haladta meg.

A’ Corkban tartott parlament-választáskor hahoták között 
azon indítvány hozatott, hogy O’C o n n e l l  Dániel tiltassék 
el választási szavazatától, mivel tavaly családjával együtt ala
mizsnát húzott (az úgynevezett O’Connell-adót), Egész ko
molysággal végeztetett e l ,  hogy mivel Irlandban szegényi 
törvény nem létezik, ezen indítvány erőnélküli.

A’ whigeknek — mint tudva van — nem igen kedvező 
„Spectator’“ számítása szerint, a’ ministerek Angliában és 
Walesben 23 ülést vesztettek el, mi annyi mint 46 szavazat.

Azoknak örömére, kik Anglia ’s az egyesült statusok kö
zötti gőzhajózásból sokat reménylenek, jelentetik, hogyPenn-

szinházunkról is , nem csupán „propter bonum p a d s“ le 
hessen állítani, ’s megelégedéssel tekinteni a’ valódi jóra, 
a’ nélkül hogy a’ legelső józan szomszéd sajnálkozva pil
lantson hin ámultságunkra: akkor valóban igen rósz utat vá
lasztott a’ szerző az általa olly érzékenyen pártolt erény’ és 
Ízlés’ iskolájának emelésére. Mert ha minden haladás csak 
lépcsőnként lehetséges; valamint az soha nem jut a’ tökéle
tesség’ fokára, kit ellenséges erőszak az első lépcsőről visz- 
szatol: szintolly kevéssé fog haladni az , kivel a’ hiúság ’s 
a’ fonák barátok elhitetik, hogy m ára’ pálya’ kezdetén elérte 
légyen annak czélját. Illy fonák barát volna az, ki el akarná 
színészeinkkel h i te tn i , hogy ők más nemzetek’ jeles művé
szeivel már is egy sorban állanak, ’s ki H o r a t i u s n a k  ezen 
intése helyett: „Múlta túlit, fecitque puer , sudavit et alsit,“  
— vagy pedig: „mediocribus esse poétis non homines, non 
Di, non concessere columnae“  — nekiek azt magyarázgat- 
ná: „elég, ha sok lármás tapsot nyert a’ művész, sok brá- 
vót hazafiui torkokból; ’s nem is szükség, hogy azon gúny
oló fogadatlan prókátorokra halgasson , kik el akarják vele 
hitetni, hogy egy magyar színésznél még több is kívántatik, 
mint nemzeti színházban magyarul ordítani.“  Valóban a’ han
gos „ b r á v ó , “ vagy „ h e l y e s “ még nem teszi a’ nagy mű
vészt; és a’ critica ellen szerfelett való rugdalódzás még igen 
csekély fokát bizonyítja a’ műveltségnek. A’ dicséret csak 
óvhat az elcsiiggedéstől; de a’ tökéletességre csak a’ szigorú 
critica seg íthet, melly tanácsolja a’ jó t ,  és kíméletlenül föl
fedi a’ hibát. Táplálni az önszeretetet csak addig jó ,  mi gaz 
párosán jár a’ becsületérzéssel; de ha az egyszer emezt igen 
távol hagyta, ’s mint zabolátlan hiúság kalandoz, minden 
intést és útbaigazítást éretlen érzékenységgel sértésre magyar-



sylvaniában 22,000 angol négyszög mérföldnyi, ennélfogva 
nagyobb kiterjedésű kőszénbánya találtatik mint akárhol 
egyébütt, honnan ezelőtt három esztendővel munkába vett 
három bányából 3 7 3 ,4 4 2  tonnányi kemény kőszén hordaték 
el hajón. Az abban fekvő tőkepénz csaknem négy millió lont 
sterlinget tesz.

F r a n c a i  » o r s z á g .
Paris, augustus’ 21.

Lord G r a n v i l l e ,  ki egy ideig távol tartózkodott, gya- 
kor titkos tanácskozást tart M ol é urral. Közvélemény, hogy 
a’ pirenái félszigetről forog fenn a’ kérdés. A’ pattantyusság- 
nál számos előmozdítás tétetett. — A’ marseillei, utolsó, 
17dikén költ, tudósítások szerint, 19 halt meg cholerában. 
Azt is mondják, hogy Lyonban szinte k iü tö tt; de a’ lyoni 
hírlapok mit sem szólnak felőle. A’ selyemgyári és festőle
gények között véres verekedés történt ’s miatta számos elfo- 
gatás. A’ tartományi hírlapok tömvék vihar- és jégcsapási tu
dósításokkal.

M a r t i n  ur, a’ franczia kereskedési minister, Liverpoolba 
’s Manchesterbe tett utazásából, hol a’ vasutakat ’s czölöpö- 
ket megvizsgálta, ismét Carlton-Hotelbe megérkezett. Onnan 
Párisba ment, 's Angliában és Belgiumban tett útját, mellynek 
alkalmával műiparbeli még hijányos isméreteit kívánta kie- 
gészítni, kevesebb mint 14 nap alatt végezvén, a’ ministeri 
tárczát, melly ideiglen Mó l é  urra bizaték, újólag általvette.

A’ „National“ szerint a’ sereg’ altisztjeinél több vissza
élések, ’s fokép az előmeneteli elmcllőztctések miatt olly elég- 
iiletlenség uralkodik, hogy azoknak nagy száma az idei 
iigyelőségtől búcsúlevelét kívánja. Az ezredesek Injában ter- 
jeszték a’ ministernek elő , hogy jó altisztek’ hiánya miatt 
nem sokára zavarba jövendnek. A’ seregnek helyettességi 
rendszere is szembetűnő visszaélésnek tekintetik.

A’ ministeri esti lap csakugyan megengedi az epemirigynek 
Marseillebcn létét, mivel Írja, hogy a’ halottak’ száma na
ponként 15ről 4 — 5re szállott le. — A’ szerfölötti hősé
get tartják e’ betegség’ okának. — Máltában, julius’ 29én költ 
tudósítások szerint naponként 300 epemirigyes hal el. Ugyan
ezen hírlap közli, hogy mind a’ porta, mind a’ görög kor
mány rendelkezett már az archipelagusi rablók ellen , kik 
ellen még eddig semmi rendszabályokhoz sem nyúltak, ’s 
kik nem csak a’ közlekedést akadályozzák, hanem azon idő
pontban, mellyben valamelly helyen a’ dögvész uralkodik, a’ 
nyilvános bátorságot is veszélyeztetik. Főakadálya e’ go
nosz’ sükeres elnyomásának a’ két kormány’ féltékenységé
ben alapszik, mellyek közűi egyik a’ másikra tolja az intéz
kedést, pedig a’ tengeri rablók mind a’ két statusnak gyer
mekei.

Algírból augustus’ lOről ezt Írják: H a d s i  C a s s a  a’ nagy 
marabu, ki magát szentebbnek tartja mint A b d - e l - K a d e  r, 
Flusz Chelifből egy hirdetményt bocsátott ki, mellyben min
den hitsorsosit fegyverfogásra szólítja fe l ,  mindazoknak, 
kiket Abd-el-Kader a’ francziák elleni háborúban véráldoza
tokká tön, megboszulására. Már ellenségeskedésre került a’ do
log, ’s ha a’ francziák közbe nem vágnak, A bd-el-K adert  
csakugyan veszély fenyegeti, mert Cassa nagy katona.

Bonából július’ 27éről közlött hirek arról tudósítnak, hogy 
egy nappal előbb Seybusa mellett ismét komoly viadal tör
tént az arabokkal, kik több számú embereikkel a’ francziá- 
kat körülfogták volna , ha a’ spahik és lovag-vadászok magokat 
vitézül nem tartják. Két trombitás és egy őrmester maradt a’

á z : akkor az a’ kicsapongás’ , vadonság’ és aljasodásnak esz
közévé változott. — Igenis szükséges a’ critica, ’s erre nem 
kívántatik különös megbízás; igenis kívánjuk, hogy színé
szeink, kik a’ műveltség’ iskolájában akarnak föllépni, se
rényen iparkodjanak önkimiiveltetésöken; igenis óhajtjuk, 
hogy a’ műveltség’ iskolája ne csak a’ tapsolóknak álljon tár
va, ’s ne legyen elzárva a’ kérdőknek, javallóknak, sőt 
feddőknek i s ; ’s ha egyszer olly gyümölcsöket hozott ezen 
nemzeti csinosodás’ iskolája, mint szivünkből óhajtjuk: nem 
tartunk többé az olly feleletektől, mint a’ 66ik számú T á r 
s a l k o d ó  ban előfordulók. '**

A’ „Hírnök“ e’ korszak’ kezdődését sem ama’ nemzeti csi
nosodás’ iskolájának létesülésétől nem reményű, sem magát 
a’ kérdést ezzel vagy általában a’ hazafisággal összeköttetés
ben lenni nem vélheti. Itt egészen más valami lappang. — 
— -— Aagy tán most először veszi szóba a’ haza’ ügyét? 
vagy talán csak a’ névtelenség’ gyalázatos köpenyege alatt 
szólott? —- Akkor miért nem kérdezte őt valamelly táblabiró: 
mi köze ehez? vagy adakozott e azon intézetekre, mellyek- 
ről értekezett ? — Könnyű volna erre a’ felelet, de hadd ma
radjon máskorra. —

A ’ « s a j t ó -  é s  s x ó l á s s K a S í a d s á g ' v ó l .
(Berekeszt és . )  *).

Végezetre az ezen fontos tárgy iránti ellenkező vélemények’ 
összeegyeztethetését próbálom meg. Valóban azok igen szé
pen összebékíthetők.

'1 eljességgel nem hihetem , hogy valaki k o r l á t l a n  saj
tó- és szólásszabadságot kívánna. Sőt nálunk a’ sajtó- és szó
lásszabadság korlátái törvényesen meghatároztatvák; mert 
vágynak törvényeink a’ hűtelenség’ vétkéről (nóta iníidelita- 
tis) , becstelenítesről (dehonestatio), nyelvváltságról (emen- 
da linguae) , széksértésről (violatio sedis judiciariae) , ká
romlásról (blasphemia) stb. E törvények ellen, mennyire tu
dom , még senki sem protestált, mert hiszen mindenki át

*) Néni tudván , liogy Cs. ur értekezését még e’ berekesztéssel cllá- 
tarulja, toldalékunk’ egy részét már közlöttük; most tehát minde
nek előtt ezen legújabb beküldést közöljük, toldalékunkat utána 
folytatandó!!. ^  szerh.

csatahelyen. Az arabok a’ Constantine elleni hadszállitvány’ 
készületeinek tanúi; ’s innen van gyakori megtámadásuk.

Spanyolország.
Az augustus’ 2Odiki „Moniteur“ e’ következő telegraíi tu

dósítást közli Bordcauxból az említett hó’ ISdikán esti he
tedfél órakor: „ B u e r e n s  darocai kormányzónak 13diki tu
dósítása szerint, melly Saragossában nyilvánná tétetett, a’ 
követelő négy zászlóalljal 11 dikén Alhambrán és 12dikén Cel
lán ( a ’ Cantaviejából Albaracinba vivő utoni helyen) keresz
tülvonulván Sierra de Albarracinnak tartott. A’ nyolez párt 
követé őt. — O ra  a lOdikén Xericában volt és Teruel felé 
nyomult.“  A’ fölebbi tudósításból már most kitetszik, hogy 
dón Carlos nem a’ valenciai királyság, hanem Madrid felé 
indult. — A’ „Journal des Débats“ e’ tudósításra következő 
észrevételeket tesz: „Sierra, vagy az albarracini hegyláncz 
választja el Alsó-Arragoniat Castiliától; a’ molinai, somo- 
sierrai és guadarramai hegylánezokhoz csatlakozik Segoviá- 
n á l ; e’ hegyek mindnyájan Spanyolország’ középpontján ál
lanak Madridtól fölfelé 20—30 órányira. — E ’ bérczeknek 
éjszaki része már kész tanyája egy új fölkelésnek Castilia’ 
carlosi juntájától gyarapítatva, melly, mint már említettük, a’ 
san leonardoi tért Soria tartományban megerősítette. Ugyan
ezen hegyek’ nyugati része meg van rakva carlosi osztállyal, 
melly Segoviát bevette. — Még folyvást azt hiszik, hogy 
maga don Carlos Soriába megy, mig serege Somo-Sierra el
len harczoland, hogy a’ segoviai osztállyal egyesüljön. Ezen 
terv ugyanaz, mellyet már fölebi) einliténk. — S a n z  és 
F o r c a d e l l ,  carlosi főnökök, a’ mint Valenciára előnyomultak, 
’s még Graót is, melly e’ városnak kikötője, megrakták, Oraa 
és Buerens vezéreket a’ tenger felé csalták; e’ pillanat óta 
senki sem volt ot t ,  ki Arragoniában dón Carlost, Cabrerát 
’s a’ többi bandát szemmel tarthatta volna, mellyek már 
most mind együtt az albarracini bérczeken keresztül Casti- 
liába rontanak. — Ma semmi tudósítás sincs Madridból; en
nélfogva nem tudhatjuk, valljon a’ carlospártiak kiüzettek e 
Segoviából. De az Espartero’ parancsa alatti haderőknek 
összesítése Madrid körül, mellyek 30,000 főre becsültéinek, 
minden aggodalomtól fölmenti ezen főváros’ bátorságát, és 
még azon véleményre is okotád,  hogy a ’ királyné’ serege ké
pes lehet a’ megtámadást foganattal elkezdeni.“

Az augustus’ 22diki „Moniteur“  e’ következő telegraü tu
dósítást közli: „ B o r d e a u x ,  augustus’ 21dikén esti hatod
fél órakor. A’ tizenegyedik hadosztály’ parancsnoka a’ had- 
ministerhez: A’ királynő’ 15diki rendelete által Ujcastilia’ 
ostromállapotja megszüntetett. — V ig o  Ildikén két órányi
ra volt S e g o v i á t ó i , miután az ellenséget Villacastinba 
visszavonulni kényszerítette ’s tárvonalának egy részét elvette. 
— A’ terueli kormányzónak 13diki tudósítása szerint a’ köve
telő 12kén Camarillasban , a’ parancsa alatti bandák pedig 
Alhambrában voltak.“ (Az éj által félben szakasztatott.) — 
Ellenben a’ feljebb említett napi C h a r  t e ban e’ következő 
tudósítást olvassuk, melly Saragossában 1 4dikén jelent meg, 
az ottani főtiszti kar’ parancsnokától aláírva: „ B u e r e n s  
vezér’ és darocai kormányzónak tegnapi (augustus’ 13diki) 
tudósításából kitetszik, hogy a’ követelő Ildikén Alhambrá
ban hált ,  és 12díkén C e l l á n  keresztül S i e r r a  de A l b a r 
r a c i n n a k  vevén irányát, tovább vonult, hova a’ többi pár
tosok’ hadai is elindultak. — A’ tartalék-brigád’ vezére lad i
kén Mo n z  ó n b ó l  (Arragoniában) azt Írja, hogy a’ pártosok 
jókora tápszer-mennyiséget kaptak a’ benavarrei kerület’ falui-

látja, hogy azok szükségesek; csak alkalmaztatásuk látszik 
túlságosnak. Mivel péld. a’ gyűlés iránti tisztelet már ezen 
szavak által is: „ez hazugság,“ stb. megsértetik, és bünte
tést von maga után. E ’ íülgyöngédség igen túlságosnak lát
szik. Mert miért ne hazudtolhatnék meg az ellenfelet, ha 
valóban hazud? Ugyde — mondja valaki — csinosabb kife
jezésekkel is lehet é ln i , például: „máskép van a’ dolog ; nem 
egyez meg a’ valósággal; máskép tudom;  nem jól van érte
sítve uraságod“ stb. — Ez csak haszontalan szójáték; mert 
ezen udvarias szóczikornyák még sem jelentenek kevesebbet 
mint: „Uraságod nem mond igazat, azaz hazud.“  De e’ túl
ságos fülgyöngédség már törvényesen méltányolva van : tehát 
maradjon is meg; ’s ki hazugságot szó nélkül nem hagyhat, 
hadd legyen 2 5 — 100 forinttal kevesebb erszényében. Bölcs 
elődeink (sapientes antenati) sokkal nyersebbek lévén mint 
mi, efféle törvények’ szigorúságának oka nehezen volt f ü l 
g y ö n g é d s é g ,  hanem inkább — őseink’ becsületére föl aka
rom tenni — az e m b e r i s m é r e t .  Tudták ugyanis, hogy 
durva kifejezéseket nem más mint hasonlólag durva válasz ; 
durva szóváltást pedig csak veszekedés követhet: „Principiis 
obsta!“ gondolák ’s ezért szabtak büntetést azokra, kik in
dulatoskodásra ’s botránkozatokra alkalmat nyújtanak.

De a’ censurának szerfeletti szigorúsága is elfojtja a’ ter
mészeti ömledéseket az emberiség’ elkedvetlenítésére, és sok 
embert elijeszt a’ természeti munkásságtól. Ez vele született, 
’s ebben foglaltatik g o n d o l a t i n a k  közlése is , melly va
lóságos t e r  m é s z e t i  s z iik s é g. Az asszonyok, mint tudva 
van,  nagymértékben szenvednek benne, úgy hogy némellyik 
meg is betegszik, ha „quantum satis“ ki nem csevegheti ma
gát. De a’ férfiak is eléggé érzik azt és szeretnek csevegni, 
egyik élő szóval, másik írásban.

Talán eltalálom tolnát a’ dolog’ bibéjét, ha úgy vélekedem, 
hogy mindazok, kik a’ szabad gondolat-közlésre mint velök- 
sziiletctt jogra hivatkoznak , ezzel tulajdonképen nem akar
nak többet mondani, mint :  ez az  e m b e r n e k  e l i d e g e -  
n í t h e t l e n  s z ü k s é g e .  Ük tehát csak helytelenül fejezik 
ki magokat. A’ gondolat-közlés nekem is úgy tetszik, mint 
igen sürgető ’s az ember’ eredendő bűnéhez tartozó szükség. 
Ila egyszer az ember magát kedvére kicsevegte , meg van 
elégedve ’s nyugodtabb mint az , kinek száját nem szabad 
kinyitnia, ’s kinek gondolatait magában kell mintegy clrohad
ni engednie.

ban. •— A1 sereg’ középponti főparancsnoka (Oraa) lOdikén 
X e r i c á b a n  volt. — A’brigádosnak, Saragossa’ másod kor
mányzójának parancsából augustus’ 14dikén 1837. C i s t u e . “ 
— Nyilván e’ tudósításon alapult a’ bordeauxi augustus’ 18- 
diki telegraíi értesítés is. Egy későbbi, narbonnei 2Odiki tu
dósítás is bebizonyítja, hogy don C a r l o s  M a d r i d  felé 
utaztában Alhambrán keresztűlvonult, miszerint meg nem 
foghatni, miként lielyzi őt ismét vissza a’ bordeauxi, 21 diki 
legújabb tudósítás Carnarillasba.

Az augustus’ 2Odiki „Moniteur“ e’ két telegraíi tudósítást 
közli, mellyek’ elsejéből megbizonyodik don C a r l o  snak 
Madrid felé menete :

l )  Narbonne, aug. 20- > reggeli 5 érakor.
14dikén tudva volt Valenciában, hogy a’ követelő madridi 

útjában Alhambrán keresztülment. O r a a  ltubielos de Mó
rát és Teruelt rakva tartá, miután a’ felkölteket meg nem gá- 
tolhatá, hogy S a n z és T a 11 a d a alatt dón Carloshoz ne tódul
janak, egy iszonyú tárvonalat húzván magokkal. 17dikénBar- 
cellonában mit sem tudtak M e e r  báró’ mozgásáról, ki a’kö
zépponti junta’ felállítását megerősítette. A’ 18—40 éves 
nőtelen és özvegy férfiak’ hadra-indítása fölfüggesztetett.“ — 

2) Bayonne, augustus’ 20-, harmadfél érakor.
E s p a r t er ó nak 9—-10,000főből álló serege ISdikán Mad

ridba bement. A’ carlosiak visszavonultak Segovia felé. A’ 
fővezér tüstént ellenük induland. — Madrid csendben vagyon. 
Semmi új a’ követelőről.“ — A’ „Messager“ ezt Írja: „Egy 
1 ScTiki levéljelenti, hogy dón Carlos előtte való nap (hogyan 
tudhatták azt Tarazonában?) a’ peralcjoi, mesinai és pove- 
dai téreket, mind a’ két guadicai sereg’ egyesültének közelé
ben, Iliiét és Almonacitól nehány órányira elfoglalva tartá. 
Nem tudták, valljon nem tart e Brihuegának vagy Guadala- 
xarának. — Oraa ugyanaz nap mintegy 20 órányira volt mö
götte Albarracinban, előőrjei pedig Campillában és Villa- 
storban valának. — Sem hírlapok sem levelek nem érkeztek 
Madridból; hihetőleg a’ Madridból Ebróhoz vivő utakat, 
mellyek eddig szabadok voltak, az ellenség elvágta.

Mint látszik, Segoviában a’ főhatóságok épen nem voltak 
elkészülve, midőn az ellenség a’ város előtt te rm e tt ; az őr
katonaság és nehány nemzeti őrség, mint lehe te , Alcazar 
erősségbe huzák magokat, de noha e’ fellegvár majd béve- 
hetlennek tartatott, még is nehány ágyulövésre megadta ma
gát a’ carlosiaknak, kik csupán puskákkal tüzelhettek. Bi
zonyos S a n z  kormányozá az erősséget; mondják, hogy a’ 
főkapitány által tudósítatott a’ neki nem sokára küldendő se
gítségről, de ő még sem állott ellent. A’ carlosiak sok (má
sok szerint csak két) ágyút fogtak el, és a’ mi még roszabb, 
egy az eltörlott monostorok’ egyházi kincseiből származott 
raktárt, melly 700,000 realra, vagy 3 5,000 tallérra becsülte
tik. Az ottani gyárokban találtatott posztó ’s a’ lakosoknak 
legdrágább vagyonai, mellyeket oda mint legbiztosb helyre 
rak tak , összesen az ellenség’ martalékává lettek. Z a r i a -  
t e g u i  két zászlóaljatkülde Sanlldefonso vagy la Granja ki
r á ly i  lakvárosba, hol c su p á n  80 ember őrködött; ezek őrt ál
lottak a’ palotában rablások’ és pusztítások’ -gátlására ; egy 
zászlóalj Guadarramaig nyomult ’s igy 10y2 mérf. Madridtól, 
A s p i r o z  ezeredes és követ, előbbi soriai kormányzó’ pa
rancsa alatt. — Most a’ főváros 9 kerületre van osztva, mind
egyik egy főnök és másodfőnök a latt;  többnyire rósz jóslatu 
nevek. A’ közűlök legügyetlenebb A l v a r e z ,  az újcastiliai 
főkapitány, viseli a’parancsnokságot. M e n d e z V i g o  azon
nal megtámadja Segoviát, mihelyt megerősítetik. A’ vár, 
melly nagy hegy’ tövében fekszik, az ágyúzásnak nem állhat-

Ennélfogva igen bölcsen’s emberbarátilag cselekesznek azon 
kormányok, mellyek megengedik népeiknek, hogy magokat 
nyíltan kicsevegjék; mert ez, mint mondám, felettébb sür
gető szüksége az embernek. Elég, ha arról gondoskodnak, 
hogy a’ csacskaság át ne hágja az ártalmatlanság’ korlá
táit. E ’ gondoskodás a’ censura’ tisztében áll;  m i, nekem 
legalább, százszorta kívánatosabb, mint mindazon s a j t ó -  
t ö r v é n y e k ,  mellyek szerint mindenki nyomathat a’ mit 
akar, de a’ nyomtatvány, mielőtt a’ szerző világ elébe bocsát
ja  , megvizsgáltatik, és a’ szerző — a’ dolog’ mivoltához ké
p e s t — évekig tartó rabsággal büntettetik ’s azonfelül kemény 
birságra Ítéltetik. Igen szépen köszönöm az illyen sajtósza
badságot és hihetőleg minden, ki jobban szeret szabadon 
járni mint bezárva ülni.

De hogy a’ censura jótékony legyen, igen vigyázónak kell 
lennie, főkép pedig bizonyos t a p i n t a t t a l  bírnia annak 
megkülönböztethetésére , mi káros és mi nem káros. Ki em
berismérettel b ir ,  e’ tapintatnak sincs híjával. Meghatáro
zott és tökéletes törvény a’ sajtóra nézve n e m  l e h e t s é g e s .  
Az utóbbi 2 0 év alatt annyit beszéltek és Írtak erről kivált 
Francziaországban, hogy e’ tárgyra nézve a’ vitatásokat bc- 
végzetteknek tarthatni. ’S még sincs kijelelve a’ határ.

Csaplovics János.

Minap mint fel- ’s alperes jelent meg két c h i f f o n i e r  egy 
törvényszék előtt; azonban legottan összebékültek, hogy az 
elnöktől azon h írrő l , melly szerint a’ kormány a’ chiffonie- 
reket eltorleni akarja, számot kérjenek, egyszersmind cltö- 
kélék a’ királyhoz menni ’s azt megkérni , hogy őket régi 
jogaikban hagyja meg. A’ hír igen való, de a’ királynak ez
zel semmi dolga, hanem Páris’ városának, mellynek már 
eddig is elég gondjába került,  a’ nélkül hogy magát ezen 
dilemmából kihúzhatta volna. A’ chiffonicrek, gondolom, egy 
csak Párisnak tulajdon néposztálya, melly csak egy nagy ’s 
tisztátlan városban támadhat»; ők a’ trágyabogarak’ egy ne
me, mellyet természetesen piszkok hoznak elő : sok tétetett 
már a’ város’ megtisztítására, azonban eddig még nem olly 
jó eredménnyel, hogy a’ chiffonier még a’ mellett is nem ta
lálta volna nyereségét. Párisban a’ szemét estétől jövő reg
gelig minden házból kisöpörtetvén, a’ szögletkőhöz vettetik, 
délelőtt 8 — 10 óra között a’ taligásoktól felrakatván, elvite
tik. Ki ez idő alatt a’ háza mögötti kövezetét ki nem söprő,



na ellent. Madridból számos személy eltávozott pénzzel és 
fegyverrel a’ carlosiakhoz. A’ cortesbcn különféle javallatok 
’s élénk kérdések terjesztettek a’ ministerium elébe ; de ez 
azt felelte, mint mindenkor, hogy rendszabásainak hathatós
sága a’ titoktól függ , ’s két lioszu és zajos ülésben nem lia- 
tároztatott egyéb , mint hogy a’ kormánynak joga van a’ ha
di adónak felét azonnal felvenni.

Azt vélik, hogy Új - Castiliának hadi állapotba helyzé
sével mindent megtettek. — A’ cortcst és kormányt kivévén, 
a’ többi hatóságok mindenben, mi az ország’ védelmét illeti, 
tartoznak a’ katonai hatóságnak engedelmeskedni. Madrid 
tehát már most teljesen katonai lábra van állítva, ’s minden 
lakosa kénytelen fegyvert viselni; az ágyuk készen állanak a’fel
riasztó jeladásra. Azalattháborítlan mulatnak Segoviában a’car- 
losiak. Tegnap este egyes apró lovas és gyalog csapatok ér
keztek a’ városba, ’s még a’ körülfekvő faluk’ börtöniben 
volt vétkesek is nemzetőrségi kiséret alatt ide szállítattak, 
miből a’ veszély’ közeledése következtetett. Éjjel 10 órakor 
megtudták, hogy a’ carlosiak Torrelodonesig, innen 3 órá
nyira, előnyomultak ’s ott a’ seregekkel megütköztek. Min
den fegyverbe állott, és tegnap éjjel Madrid’ utczái táborhoz 
hasonlítottak. — Ma reggel a’ vidék’ lakosi a’ városba 
fu to ttak; azonban hírlik, hogy a’ carlosiak ismét visszavo
nultak. Valóban szomorú, olly ország’ fővárosát, mclly Eu
ropa’ két legnagyobb hatalmával szövetséges, 5000 pártosból 
álló csoport előtt reszketni látni. — S e g o v i a .  — P ú i g  
S a m p e r  brigádos tegnap éjjel 1550 gyalog és 150 lovas 
katonával Cuencából jőve, ’s itt keresztül Mendez Yigónak se
gítségére megy. E z ,  gyalogsága nem lévén, visszavonult, 
hogy a’ carlosiakat, kiknek nem volt lovasságuk, a’ madrid- 
környéki síkra csalja. l)e ezek elkerülték a’ cselt, bal felé 
mozdulván. Ez éjszaka ismét készen várják a’ felriasztást. 
Espartero holnapra ide váratik , négy zászlóaljnyi seregével 
holnapután beérkezendő. Az itteni kereskedőség tegnap 
M e n d i z a b a F  sürgetésére 50,000 piasztert kölcsönözött.

Oroszország’.
Sz. Pétervár, aug. 11.

A’ testőrsereg’ hadgyakorlatai a’ Krasnoc-Selo melletti tá
borban bevégeztetvék : a’ gyakorlásbeli pontosságot ’s a’ több 
mint 60,000 emberből álló hadak’ szépségét minden csudálta. 
Egy hidtiizaknának (Brückenmine) fölvettetésekor mintegy tiz 
nappal ezelőtt ő felségét ’s kiséretét veszély fenyegette, t. i. 
a’ tüzakna ügyetlenül lévén készítve, csekély távolságra a’ 
császártól egy katonát megölt ’s néhányat megsebesített. — 
A’ császár c’ napokban déli Oroszországba u tazand, honnan 
alkalmasint csak november vagy december hónapban fog visz- 
szatérni. A’ Kaukázuson túli G e o r g i a  tartományt is szán
déka meglátogatni. Múlt vasárnap volt az utolsó nagy tisz
teiké dés az udvarnál.

Sz. Pétervárból augustus’ 12ről jelentik : Julius’ 28án hagy
ta el a’ trónörökös Smolensket ’s augustus’ 4én óhajtott 
egészségben Moskó’ba érkezett.

T ó'rÖ korszá  g\
A’ ,,Di Gazzetta di Zara“ augustus’ lOéről jelenti: Teljes 

megelégedéssel vettük hiteles forrásokból azon tudósitást, 
hogy a’ priserendi basa, nem csak szoros elzárást rendelt a’ 
pristinai basamegyétől, hol a’ dögvész uralkodik, hanem 
hogy egy onnan érkező utast sem bocsát a’ vesztegidő’ kiál

megbüntettetik. A’ chiífonierek éjjel túrják föl a’ szemetet 
kapáikkal, ’s a’ rongyokat, papiros-, bőr- és érezdarabokat 
kosaraikba hányják. Ezen egész nyeremény másnap a’ nagy- 
kereskedőknek adatik e l,  kik e’ szép holmit mosatják, osz
tá lyoztalak  ’s nemök szerint gyároknak árulják el. Ezen 
ipar’ jövedelme épen nem csekély, 4000 chiffonier számlál- 
tatik , ’s naponkénti jövedelmök egyremásra 35 sousra (ezüst 
krajezárra) tétetik, melly mintegy 3 millió frankot ád ; az 
osztályozás e’ portékának valami egy millióval feljebb emeli 
becsét. Gyakran hallhatni itt az alsó néposztálynál e’ kife
jezést: ha tönkre ju tok , hátamra veszem a’ kosarat, azaz, 
chiffonier leszek; ’s ez igy is van. E ’ foglalatosság egy neme 
a’ kórháznak, melly a’ legszegényebbnek is mindig tárva áll, 
’s ezen osztály csak ritkán egészítetik ki a’ chiffonierek’ csa
ládjaiból, hanem leginkább olly személyekből, kik a’ sze
génység’ legalsóbb fokáig süllyedtek, a’ nélkül hogy aggság 
’s betegségük miatt kórházakra számot tarthatnának ; ez sem
mi mesterséget sem kiván, ’s a’ reá fordítandó fáradsághoz 
képest jól táplálja az embert. De ki már egyszer ez osztály
ba süllyedt, ritkán emelkedik ki belőle, noha vannak példák 
reá: részint mivel e’ foglalatosság lotteriához hasonlít, melly 
igenis a’ szerencsétől függ, ’s épen azért mindig ösztönzőbb, 
mint egy szabályos nyereség, ’s mintegy szenvedéllyé válik, 
részint mivel a’ korhelység, mellynek ez szü lő -any ja ,  ezen 
embereket másra tehetlenekké ’s akaratlanokká silányítja. 
Ki e’ várost megjárja reggeli 5 órakor, e’ néposztálynál kü
lönösen kedvelt pálinka-sátorokban száz meg száz chiffonie- 
reket láthat , kik egy pohár pálinkát reggeliznek, ’s ha sze
rencsések voltak nyereségeikben, ’s kivált készpénzt találtak, 
baromilag isszák le magokat. Hinni kellene, hogy e’ csűrbe 
nép az éji alkalmakat használja csinjai’ kivitelére, azonban 
erről igen ritkán hallani, ’s az iszákosság íő vétkök. — Mind 
a’ mellett a’ város á t lá t ja , hogy az utczák az eddigi rendszer 
mellett nem tisztulandhatnak, mert inig a’ szemét éjen át 
ott marad, ’s a’ chiffoniercktől minden módon felforgatva 
széthányatik , csinosúlást nem is képzelhetni. Akarná tehát 
az utczákat tőle fizetendő emberek által kisöpörtetni, ’s az 
egybesöpörtet taligákon azonnal egy vasútra vitetni, melly 
azt St. Maurra szálítsa, hol a’ város e’ czélra egy különös 
tért vett meg. Legnagyobb íichézség azonban a’ chiffonierek- 
ben fekszik. A’ megyei kormány tehát nehány nagykereske
dőtől kért e’ végett tanácsot ’s ajánlá, hogy részint St.

lására, mivel parancsot ada, hogy mindazokra, kik birtokába 
titkon bejőni próbálnak, minden kifogás nélkül tüzeljenek. 
Minthogy Priserend Pristina ’s Albania között fekszik, ala
posan reménylhetjük , hogy illy hathatós rendelés’ következ
tében Albania a’ halálos csapástól megóvatik.

Smyrna, augustus’ 6-
Folyvást mindenféle liirek szárnyalnak a’ kapudan basa’ 

hajóhadáról, melly tengerünkön a’ legszebb rendben kelt át;  
de semmi hitelt nem érdemelnek, ’s bizonyos, hogy czélja 
Candiában az alkirály’ hajóhadának szemmeltartása. A’ dög
vész nálunk majd egészen megszűnt, de, fájdalom, az ábrán
dozó görög Gr i m a n i ,  ki B o u l a r d  orvos’ példájára ma
gába a’ dögvészt beoltatta, tudvágyának áldozatja lön ’s a’ 
napokban meghalt. — Alexandriából julius’ 28áig terjedő tu
dósításokat kaptunk,  mellyck szerint az alkirály Candiában 
volt, hogy pénzt ’s katonát szedjen. Megérkezése után ott 
új adóvetés ’s összeírás készítetett, ’s egészen bizonyos , hogy 
a’ beteges I b r a h i m  basa ’s az alkirály az örökösödési kér
désre nézve meg nem egyeztek; hidegen váltak el egymástól, 
és ez Egyiptusban nem titok. Egyébiránt Ibrahim basa’ elu- 
taztával az egész egyiptusi hajóhad a’ tengeren volt, s az 
angol ezredes és consul Ca m p b e l l  egy briggen maga is elc- 
vezett a’ syriai tengerre.— Athénéből julius’ 27én költ tudósí
tások szerint R a b a u d y  franczia állomási parancsnok ott 
meghalt ’s ünnepélyes szertartással temetteték el.

E g y v e l e g - .
Majna melletti F r a n k f u r t b a n  minap az úgynevezett 

Bethmann-kertből, melly a’ városon belől fekszik a’ friedbergi 
kapunál, h é t  hold adatott el árverés’ utján épülethelyül 
103,654 (mások szerint 113,654) forinton. Új bizonyság 
arra, milly szörnyű nagy ára van ott a’ földbirtoknak ’s az 
mindig feljebb megy. (E’ szerint egy □ öl mintegy tiz fo
rintba kerülne ; Pesten hatszor, sőt némelly helyen tízszer 
is drágább.)

Ez évi időjárás .
- Berlinben élt egy szabó , ki mint időjósló nagy hírre ka

pott. N a g y F r i d r i k ,  hallván ezen emberről, kiváná tudni, 
milly forrásokból meríti bölcscségét. Reszketve megvallá a’ 
szigorú királya előtt álló jobbágy, hogy bátyja, ki akkor a’ 
csillagászat’ tanítója volt Berlinben, minden két hétben egy
szer kinyomtattatja a’ következő 14 nap rcménylendő időjá
rá s t ;  ő ,  mint testvérének szolgája, hordja sajtóhoz a’ kéz
ira to t,  átolvassa, ’s azután épen ellenkezőt jósol; ritkán te l 
jesül bátyja’ jó s la ta , az övé pedig majd mindenkor. A’ király 
szívből kaczagott, megajándékozó és szabadalmat adott neki 
az időjárás’jóslására. Mióta ez történt, az egész világ meg
változott, csak az időjóslók’ tudománya, e’ hiú müdarab mara
dott meg,  mint ezt a’ jelen időjárás világosan láttatja. Ju
nius’ Íjén még hózivatarunk volt, a’ szobákat fütni kellett, 
a’ mező és virány még egészen telet mutattak, ’s aggasztó 
kérdések támadtak: mi leend illy téli öltözetű tavaszból? 
Erre az aggodalom az 1817diki szomorképeket visszaidézi, 
melly évben tágas szántóföldek gyümölcstelen állottak , a’ 
gazda barmait romlani látta ’s az éhhelhalás az emberekre 
nézve elkerülhetetlen leende, ha a’ burgonya sok százezer 
ember’ életét meg nem menti. ’S im ! ez aggodalmak között 
egyszerre fÖlinelegíté a’ nap a’ földet, az ég megönté lan
gyos esővel, a’ sinlett természet ifjadott erővel emelkedők 
f ö l , ’s a’ történet följegyzendi az utóvilág’ számára : Havunk

Maurt hagyandja rakhelyiil a’ chiffoniereknek fölturás végett, 
részint hogy ezek közül választandja az 1500nyi város-sep
rőket; de a’ kereskedők semmi reményt nem nyújtanak e’ 
terv’ kivitelére, mivel a’ st. mauri nagy rakásban keresgélni 
nehéz lenne, ’s csak kevés embert fogna táplálni, és mivel 
jelenleg a’ chiffonierek 35 sonst is keresnek, ide nem szá
mítva a’ különös szerencse - eseteket, mellyek olly kedvessé 
teszik foglalatosságukat, a’ város pedig csak egy frankotakar 
adni naponként a’ seprőknek. Más részről igen nagy zavar
ban van a’ város, mit teend egyszerre azon 9000 személlyel, 
kiket a’ chiffonieri családok képeznek. Ok a’ kórházakat töl
tenék meg, legtöbben pedig úgy sem ercsztethetnének be, 
tehát koldulni kénytelenítetnének, mi szinte tilos; ennek 
következtében a’ rendőrség őket fogságba küldené , de hogy 
Ítélhetni el illy szörnyű csoportot fogságra ? Még semmi utat 
sem találtak; de a’ város eltökélé inkább nagy áldozatot ten
n i ,  mint lemondani csinosítási terveiről, ’s rövid idő múlva 
az utczai söpredékkel tünend el ez egész osztály, ’s a’ chif
fonier rémlámpájával, fiizkosarával ’s kapájával együtt le
gendába menend által.

S m i t h  angol tengeri kapitány egy elmés eszközt talála 
fel, mellynek segedelmével tudósitást lehet adni gőzhajónak 
sűrű ködbeni közeledéséről. Ez az ülővasnak egy neme, 
mellyen egy kalapács minden 10 perez alatt a’ hajó’ gyorsa
ságához szabott bizonyos számú ütéseket tesz. Hasonló esz
közt (tán trombita által) vasutakra is lehetne alkalmazni.

Pest, augustus’ 28-
Színházunknak ügyes igazgatója S c h m i d t  u r , ki a’ kö

zönségnek mulattatását főczéljának ismervén , minden ipar
át ennek elérésére fordítja, ismét egy jeles vendéggel is
mertető meg a’ közönséget, ki előttünk annál érdekesebb, 
hogy Ilonunkban születvén , szeretett hazájához és anya- 
nyelvéhez való ragaszkodását a’ külföldön is megtartotta. — 
Ez W u r  d a ur, győri születés , most H a m b u r g  szabad vá
ros’ színházának első tenoristája, ki eddig mint „Sever“ 
Normában, — mint „Eleazar“ Ilalevynak felséges zsidóuéjá- 
ban (ismételve), és mint „Elvino“ somnambulában , gyöny
örködtető illy hatalmas tiszta hangoktól elszokott füleinket. 
Deli férfias testalkotása , harsogó ’s még is szívhez szóló sza
vának legmagosabb ’s legmélyebb hangokbani egyenlősége,

volt még június’ Í jén ,  augustus’ közepén majd érett szőlőnk, 
felesleges mezei és kerti gyümölcsünk, jól takarított gabo
nánk, tömött csűreink, mint tavasszal zöld erdőink, virágzó, 
mosolygó réteink , és ha az idő egészen meg nem változik, 
minden hordónk megtelem! borral, mind a’ szölömiives, mind 
a’ földműves gazdagon mcgjutalmaztatik ; a’ szegény jó keny
érrel élend, a’ szorgalmas munkát és keresetet lelend, az 
országos gazdálkodás minden gondjaiban könnyebbítetik, ál
dás mindenfelé a’ föld’ gazdag kebléből; csak a’ cholera ma
radjon el a’ német földről! (C orresp.v.u .f. Deutschl.)

Sira, julius’ 31-
Szigetünk, minden ragadó nyavalya’ gyanújától még foly

vást ment ,  ’s az egészség’ állapotja tökéletes; a’ porosi h í 
rek szinte nyugtatok ’s reményijük, hogy a’ sziget is nem 
sokára Görögország’ többi részeivel szabad közlésbe jövend, 
nem lévén 40 nap óta dögvész’ jelenkezése. A’ maltai hajók 
még mindig 14 napi veszteglés alá vannak vetve. Egy június’ 
28án érkezett maltai hajó azon hirt hozá , hogy ott az epe
mirigy’ áldozatjainak száma naponként 1 00 , sőt 130ra megy.

B. S t e p h e n s  ur illy czírnii munkájában: ,,A’ bask tarto
mányok“ olly véleményben van , hogy a’ Spanyolországban 
kiütött polgári háború’ kezdetétől fogva mindkét részről 
7 0 ,0 0 0  ember v e sz e t t  cl. A ’ carlospárti seregben jelenleg 
alig van egykét 40 éves, legtöbben vannak I 71 ö 1 25 évesekig.

N e g r o  marquis villettai várában Genuánál, kevéssel 
ezelőtt ama’ lialhatlan genuainak, C o l u m b u s  Kristófnak, 
melyszobrát ünnepélyesen felszentelte. A’város’ legelőkelőbb 
személyei és nagyszámú idegenek valának ez ünnepélyre 
meghíva.

Az alsó Alpesek’ kerületében, M a n o s q u e b a n ,  egy ösz
vérnek harapásától, melly kutya által maraték meg, 4 sze
mélyhala el veszettségben. Még Francziaországban soha sem 
voltak a’kutyaveszcttségi esetek olly gyakoriak mint e’ nyáron.

Új-Yorkból julius’ ISdiki tudósítások érkeztek. Az angol 
bank’ megbukásának álliire ott némi benyomást okozott.

A’ liverpooli és manchesteri vasúton a’ közlekedés ’s utazás 
évenként gyarapodik. Az utazók’ száma ez évi januar. létől jú 
nius’ 30áig 16,500zal több, mint tavaly volt ugyanezen hó
napokban.

Azon ember, ki nem rég az autuni püspököt meg akará öl 
ni, ’s mintegy ,,a’ papok elleni dühös monomaniától“ lepeték 
meg, a’ dijoni törvényszék által fölmentetett ’s mint  mond
ják az őrültek’ házába viteték.

Dresda , augustus’ 12.
Az idevaló mai hírlap következő „hivatalos tudósítást“  kö

zöl folyó hónap’ l l r ő l :  Leibachi levelek szerint f. h. 4röl a’ 
király’ egészségi állapotja bizonyosan ugyan, de csak lassan 
jav ü l ; ’s tökéletes meggyógyulása csupán az erő’ teljes visz- 
jövetclétől függ. Álma ’s étvágya mindinkább növekedik. 
Ő felsége 3án kocsizott ki először ’s 4én ismét séta utat tett. 
Az orvos reményű, hogy 7én vagy 8án ő felsége elutazand- 
hat. —

PÉHií-FOLTAM.
Becs, august us? 29.
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minden szónak tiszta kiejtése, ’s ehez járu ló , eddig csak a’ 
híresebb olasz dalszinészeknél talált hangászi műveltsége, ’s 
életteljes játéka , neki az első rangú német énekesek között 
már most is magas polezot biztosítnak: ha már B e l l i n i n e k  
andalgó Normájában mellének mélyéből hullámzó éneke 
minden szivet szeretetve, boszujának pillanatiban erőteljes 
szavának ■— rettentő játéktól követett — villámai csudálatra 
fakaszták a’ számos halgatókat, mint „Eleazar“ , mind sze
repének valódi felfogása , mind felséges éneke és belső meg
győződésből eredeti méltóságos játéka által azokat mago
kon kívül ragadta; kik is őt határtalan tapsokkal, számtalan 
kihívással — mellyek’ egyikére ő tiszta magyar hangon kö
s z ö n t — jutalmazták. Mint „Elvino“ a’ szerelemnek és sze
relemféltésnek felülmulhatlan képét mutatta: éneke itt egé
szen az új olasz iskola szerint vala módosítva, kár, hogy a’ 
vele éneklők nem követhették, ü rü lünk , hogy ittléte alatt 
két régóta kívánt daljátékban halhatjuk : úgymint „Cortez- 
ben“ , és „a’ Vestalnőben“ , mellyben „Julia’“ szerepét a’ 
koszorúzott C a r l  kisasszony, spanyol udvari énekesné , el
fogadni szíveskedik.

,,Medway“ nevű gőzhajón, melly augustus’ 16. Londonból 
Gravesend felé evezett, tűz tám ado tt’s a’hajó hirtelen meg- 
gyuladt. Már közel volt rendeltetéshelyéhez, midőn a’ ka
pitány észrevette a’ tüzet; de már késő volt, mert az egész 
hajó hirtelen lángba borult, mellyet többé el nem lehetett 
oltani. A’ hajó , melly ezelőtt 4 esztendővel épült ’s 9000 
font sterlingbe került, minden erőmüvestül elégett. A’ legény
ség ’s utazók csolnakok’ segedelmével mindnyájan szerencsé
sen megszabadultak, kivévén egy német kereskedőt, ki mi
dőn a’ hajóból kiugrók, a’ vizbe fűlt.

A’ p e s t i  g y a p j ú - r a k t á r b a  augustus’ 18kán S u -  
l y ó v s z k y  Theresia Szirmaynétól 3749 font ;  — B o r o n -  
k a y  Alberttól 4754 font ;  — gróf N á k ó  S á n d o r t ó l  
aug. 19kén 8323 font; — V l a d á r  Tamástól 5220 font;
-— aug. 21 kén D o m i á n  Adómtól 40S6 font ;  — D r a s -  
k ó c z y  Sámueltől 330 font bárány gyapjú; — aug. 22kén 
Ú j h á z i  Lászlóiul 4069 font gyapjú szállhatott ismét; 
eladatott pedig augustus’ 22kén D o m i á n  Adám’ 4086 font
gyapjú



Folyó évi September’ liúnap’ elsőjén nyittatik meg 
La ab nevű falna kívül, Kirchberg’ szomszédságában, 
helyzeti

h id e g » r i& g y ó g y in té £ e t.
Azok, kikczen intézetbe felvétetni szándékoznának, 

vagy személyesen 12 és 2 óra közt, vagy bermentes 
levelek által az alulirtnál W ollzeile, 782 szám alatt, 
magokat jelenteni ne terbéltessenek.

Bécs, augustus’ 24- 1837.
Dr. G r r a m c J i s t a c c H o i i .

Trattner es Károlyinál
Pesten

m e g j e 1 e n t :

S Z E N T  B I B L I A ,
fordította Káiroli Gáspár,

velinpapiroson 10 for., nyomtatópapiroson 4 for. ezüstp.

Előfizetési jelentés
a’

„Honi czínterlapra.“
Haladni a’ korral, a’ nemzeti ipart ’s mivelődést te

hetség szerint elősegítni, minden igaz jó polgárnak kö
telessége. Ez irányból indulva ki, bátorkodik alább 
nevezett „HONI CZÍMERLAP“ czím alatt sajtó alá 
bocsátandó munkájára előfizetést hirdetni. E’ műtárgy 
3 láb magas ’s 3% láb széles finom velinen Magyar-, 
Horvát- és Tótország’ nemes megyéinek, jász és 
két kiül kerületeknek, a’ szabad 6 hajduvárosnak, nem 
különben az 1836dik évi 21ik törvényezikk’ tartalma 
szerint Magyarhonhoz csatolt Kraszna, Középszolnok, 
Zaránd megyék” s Kővár vidékének még ez ideig sehol 
ki nem adatott czímereit’s pecsétjeit képalakban, szor
galom - és pontossággal készülve valódi czímertudo- 
mányi színeikkel, mint azok az eredeti oklevelekben 
láthatók, adja elő. A’ kép’ közepén jobbról Á r p á d  
dédősünk olly állásban szemlélhető, mintha a’ vele 
szemközt álló most dicsőségesen uralkodó V. F e r d i -
n a n d mélyen tisztelt fenséges Császár és Királyunknak,
a’ közöttük gothizlésii asztalkán fekvő magyar szent 
koronát, a’ többi királyi ékességekkel együtt, átadná.

Beinutattatván a’munka Is  tv  á n cs. k. fenséges örö
kös Főherczegnek, kegyes megelégedésének jelét azzal 
nyilvánítá, hogy a’ munka’ létesíthetésének kieszköz
lésére hathatós segédkezét nyújtani első kegyeskedék 

Utóbb t. n. Pest megye’ tt. karai és rendéi folyó évi 
Szent-Iván’ hava’ 6án tartatottközgyülésökben, e’ mun 
kát hathatós pártolásukkal támogatni ’s nemzeti ösztö- 
nit kegyeskedtek elösegitni.

A ’ nagyméltóságú magyar királyi helytartó tanács 
pedig folyó évi szent Jakab’ hava’ l lé n  21,609dik sz. 
alatt költ kegyes rendelésénél fogva, méltóztatott a’ 
munkát jóváhagyni ’s annak leedzetését megengedni. 
— Ezeknél fogva azon alapos reménnyel kecsegteti 
magát alulirt, hogy érdekes nemzeti munkáját számos 
hazafi pártolandja. Előfizetést elfogadnak:

Pesten: T. P a j or Titus ur, t. n. Pest megye’ hites 
aljegyzője.

A’ „Hazai ’s Külföldi tudósítások’“ hivatala, 
Zöld-kert utcza, 59Sdik szám alatt, t. 
Kulcsárné’ házában.

A ’ „Regélő és Homnüvész“ szépművészeti 
folyóiratok’ hivatala, Al-Dunasor Kropf- 
házban 114ik szám alatt.

T. B o r s o s  Márton ur, az „Ismertető’“ szer
kesztője ; Magyar- és Hatvani-utcza’ szög
letén „fekete elefánt“ czímü bolt felett, 2ik 
emeletben.

E g  g e n b e rg  e r József és ifjabb Ki l i a n  
György könyváros urak.

Budán; T. J a k a b  István ur, bölcselkedési tanár, 
hites jogvéd, m. tudós társasági levelező 
tag, több ns. megye’ t. bírája, ’s a’ m. k. 
helytartó tanácsnál jegyzőkönyvi iktató.

A ’ budapesti német hírlap’ hivatala.
Nógrád vármegyében: T. Jeszeniczei Ja nk o v i eh 

Antal ur, t. n. Nógrád vármegye’ első 
alispánya.

Egerben: T. F e n y v e s  y Ferencz ur, hites jogvéd.
Debreczenben: T. S i m o n f i  ur, városi tanácsnok.
Szegeden: T. W o h e r  György ur, városi tanácsnok.
Károlyváratt: T. K l o b u c s a v i t s  Károly ur, pol

gármester.
Kőszegen: T. N a g y Károly ur, táblabiró és kapitány.
Sopronyban: T. M a r t i n y Fridiik ur, sz. k. Soprony 

városának helyettes kapitánya.
Győrben; T. R á b a  István ur, városi tanácsnok, ’s 

több ns. megye’ táblabirája.
Székes-Fejérvárott: R a d e r  Alajos ur, könyváros 

és könyvkötő.
Veszprémben: T. H a l á s z  Ignácz ur, t. Veszprém 

megye’ bites mérnöke.
Pozsonyban : A’„Hírnök“ czímü új hírlap’ tulajdonosa.
Ára ezen érdekes műnek 5 ft. pengő pénz, azon meg

jegyzéssel, ha a’ mű meg nem jelenne, pénzét minden 
t. előfizető visszakapja.

Költ Pesten, augustus’ 18kán 1S37. (3)
Lencsó Mihail/ J.

a’ honi czímerlap’ kiadója.
Lakása József-városban, Nap-utcza, 83ik szám alatt.

Ür e s  h i v a t a l .
Bánsági Ru s z k b e r g b e n  újonnan felállított bányá

szati gyar-ispányságra kerestetik egy bányász-tudo
mányokban jártas férfiú, ki egyszersmind a’ bánya-« 
méréshez is értsen.

Az alulirt banya - ’s vashámor gyárnoksági hivatal 
ezennel köz tudomásuvá teszi, hogy mindazok, kik a’
s e l m e c z i  bányász-academiában végzett iskolai pá
lyájukat, gyakornoki alkalmaztatásukat ’s jó erkölcsü
ket hitelesen bebizonyítani tudják, azon esetre, ha ezen 
szolgálatot megnyerni kívánnák, 2 hónap alatt mago 
kát e’ végett az alulirt gyárnokságnál jelentsék. &

Ezen szolgalattal cgyiittjaro fizetés leend, egyszers
mind mind maga’ mind családja’ részéről nyugpénzre 
is számot tarthatván, évenkénti 400 f. pengő pénzben —* 
86 f. p. p. szálláspénz, 8 köb-öl fa, 24 mérő gabona, 
1 lótartás, 24 mázsa szénával és 40 mérő zabbal, lermé- 
szetileg adatván ki. Költ Ruszkbcrgen, július’ 21.1837.

A’ bányász’ ’s vashámor’ gyárnoksága. (3)

C o i i c i i r s u s - l i i r d e t ^ s .
A’ pesti k.tudományos egyetemnél Sc h mi d t  György 

professornak kegy. nyugalmaztatása’ következtében a’ 
g y a k o r l a t i  f ö l d m é r é s ’ (geometria practica) és 
v í z é p i t é s z e t’ (hydrotcclmia) megürült t a n í t ó -  
s z é k é n e k ,  mellyhez 1200 forint évenkénti fizetés 
vagyon kötve, betöltésére tartandó egyetemi c o nc ur -  
s u s ’ határnapja f. c. november’ 16ra tűzetett ki. (3)

T u d ó s í t á s
a’ fóherczegi M a g y a r - Ó v á r i  g a z d a s á g i  Int é 

z e t b e  tanuló nevendékek’ felvételéről.
A’ fóherczegi Magyar-Óvári gazdasági intézet az 

abban magát gyakorolni kívánó nevendék ifjúságot egy 
bizonyos számra szorítani szükségesnek találván : azok, 
kik e’ számba felvétetni ohajtnak, valamelly pliilosophiai 
va»-y technikai tudományos intézetben végzett mathe- 
matikai és physikai tudományokban tett jeles előmene
telükről elömutatandó bizonyítvánnyal ellátva, legfölebb 
Sz.Mihály hó’ végéig ezen intézet’ ottani igazgató-hi
vatalánál jelentésüket nyújtsák be, mire a’ határozás 
rögtön következni fog.

Költ Magyar-Ó várott, Kisasszony hava’ 27én 1837- (3)

Újonan nyitott

Ctywsutazás
Pest, a’ magyar hazai szabad kikötő, 
Fiume és az egész tengermellék kö 

zött, egész Triestig.
Fehérváron, Veszpémen, Keszthelyen, Nagy- 
Kanizsán, Varasdon, Zágrábon, Károlyváron 
keresztül, mind utasok, mind holmik és por

tékákra nézve.
A ’ kocsi hetenkint kétszer indul Fiúméba, ’s onnan 

is hetenkint kétszer Pestre vissza.
Felvételi hivatalok vágynak:

P e s t e n ,  Rottenpiller Péternél a’ ref. tempi, mellett. 
Z á g r á b o n ,  Taitl J. C.
F i u m é b  a n , Spórer Károly uraknál.

Az eddigi gyorsutazás, Eperjes és Nagy-Várad felé 
folyvást fennáll. (2)

A’ MAGYAR-ÓVÁRI fóherczegi urada
lom’ igazgatósága’ hivatala által ezennel 
köz hírré tétetik , hogy e’ folyó évi Sz. 

Mihály’ hava’ 7dik napján reggeli 9 órakor Mosony 
mezővárosában az uradalmi majorban árverés 
fog tartatni, mellyre:

öregebb a n y a ..................................  600
tenyésztésre alkalmas fiatalabb anya 1000 

két esztendős „ 200
tokló „ 200
jerke (nőstény) bárány 200 ooqo

két és három esztendős hágó kos . . . 500
azon időbeli ü rü .........................................  2300

ö ssz e se n .................  5000 darab
J l l l lO lk  azon árverés’ utján történendő eladásra ki 
fognak állítatni azon észrevétellel, hogy az érintett ko
sok az árverésen kívül is szabad kézből, szabadon hagy
ván a’ vevőknek a’ választást, naponként eladatnak. 
Költ Magyar-Ó várott, Sz. Jakab’ havának 18dik nap
ján , 1837dik esztendőben. (6)

Haszonbér. Folyó évi sz. Mihály’ napjától t. 
Bars vármegyében fekvő V e r e b é l y  mezőváros’ és 
a’ tőszomszéd D i c s k e helység’ határában találtató 
157 hold szántóföldből, 16 kaszás rétekből ’s 5 kapás 
szőlőből álló majoros gazdaság a’ hozzá tartozandó 
lak - és gazdasági épületekkel, gazdasági állatokkal’s 
szerszámokkal, nem különben egy kétkerekű vizi ma
lommal— 3 vagy több évekre haszonbérbe adandó.— 
Az e’ jószágot haszonbérbe venni kívánók jövő Septem
ber hónap’ folytában vagy személyesen Verebélyen je
lenjenek meg, vagy bérmentes leveleiket ezen idő alatt 
az ottanif. t. esperes J a r o s s  Vincze úrhoz küldjék. (2)

Haszonbér-híradás. Folyó 1837ki October’ 
hónapnak lOkén délelőtti 10 órakor tettes ns. Mosony 
vármegyében kebelezett N y ú l á s  mezővárosban hely- 
heztetett Leytha-Brukk városának tulajdon L a t t i s -  
h o f  nevű két lakházból álló c u r i á j a ,  majd lOhold 
szántóföld, és 40 holdra terjedő rétből álló külső tel
kekkel együtt árverés által f. 1837ki november’ 
lsöjétől kezdve 6 egymás után következő esztendőre 
haszonbérbe adatik. Bérleni szándékozók a’ 
fölebb megirt napra ’s helyre elegendő bánatpénzzel 
ellátva illendően meghivatnak. A ’ bérlet’ föltételeiről 
bővebben értekezhetni vagy Brukk városa’ cancella- 
riájában, vagy tettes Mosony vármegyei Nisider mező
városban lakó főszolgabíró S z á n t ó  György, vao-y 
Pozsonyban lakó idősb F r a n k  Alajos, több tettes 
megyei táblabiró ’s ügyvéd uraknál. (2)

Hirdetés. A ’ nagyméltóságú magyar k. udvari 
Kamara’ rendeléséből, a’ megürült E sx te i 'jg fO ill i  
É e s e l i s é j t ’ részéről közhírré tétetik, hogy többféle 
uradalmi J A V A K ,  j ö v ő  é v i  J a n u á r i u s ’ e l 
s ő j é t ő l  f o g v a ,  alulirt helyeken és napokon tartan
dó á r v e r é s ’ útján, 3 egymás után következő eszten
dőkre h a s z o n b é r b e  adatnak ki, ’s ugyan:

I. Az Esztergomi uradalomban,
September’ 21dik napján, Esztergomban az érseki 

rcsidentiában.
a) Esztergomi uraság-malma fürdővel.

„ nagy nraság-kertje a’ szigetben.
b) Szent György Mezőben a’ Dunában és Garamban 

lévő halászat.
» kő-banya Zamárd-hegyen.

c) Párkányi nagy vendégfogadó, egész esztendei bor-, 
ser- és pálinkaméréssel, hozzá tarto
zandó 8 pozsonyi mérő alá való földek
kel ’s egy házi-kerttel.

„ úrbéri korcsma.
„ kovács-műhely után való 2% holdbul álló

földek.

Párkányi épület-fa-kereskedés házzal együtt.
d) Nyerges Ujfalusi uraság-bottja.

,, 6 holdbul álló kovács-földek.
e) SűttŐn a’ 3dik szám alatt lévő márványkő-bánya.
f) Kövesdi mészárszék, lakással, 3 hold szántóföldek

kel, 2 hold réttel ’s egy házi-kerttel.
,, pálinkamérés, 1 hold szántófölddel, egy ken

deressel ’s egy házi-kerttel.
,, kovácsmühely után, 6% pozsonyi mérő alá 

való szántóföldek, egy kenderessel.
g) Pajtám és «’ csárdában lévő fél esztendei bor- ’s

egész esztendei pálinkamérés.
h) Lelédi kovács-műhely után 2 pozsonyi alá való föl

dek egy kaszás réttel.
i) Szálkai mészárszék, hozzá tartozandó 10% hold

szántóföldekkel, 2 hold réttel, nem külön
ben káposztással, kenderessel, krumplissal 
és házi-kerttel.

,, 6% holdbul álló kovács-műhely után való
szántóföldek, 2 hold réttel, káposztással, 
kenderessel ’s krumplissal együtt.

k) Börzsönyben a’ pálinkamérés.
„ kovács-műhely után való 4% holdbul

álló szántóföldek, egy réttel ’s egy 
kenderessel.

„ a’ mészárszék, lakással, hozzá tartozan
dó 5% szántóföldekkel, 2 2/ 4 hold rét- 
’s egy kenderessel.

l) Kemenczei kovács-műhely után való 4 % holdbul
álló földek.

,, uraság-kertje.
m) Berneczei mészárszék, 3 hold szántóföldekkel 2 2/4

holdbul álló kovács-műhely után való 
földek.

n) Németh Szölgyénben a’ kovács-műhely után való 21
holdbul álló szántóföldek ’s 2 hold rét.

o) Magyar Szölgyéni mészárszék, lakással, hozzá tar-
tozandó,Js ugyan: Németh-Szölgyénben 
202/4 hold szántóföldekkel, 1 hold réttel, 
kenderessel és káposztással; Magyar- 
Szölgyénben pedip 27 hold szántóföldek
kel 2 hold réttel, 2/ 4 hold kukoriczással, 
egy kenderessel és káposztással.

,, kovács-műhely után való 20 holdbul álló
szántóföldek, 2 kaszás réttel, egy ku
koriczással, kenderessel és káposztással.

p) Muzslán, 59 pozsonyi mérő alávaló kovács-földek,
8 kaszás réttel, két kenderes- ’s annyi 
kukoriczással.

q) Butsi malom után való 53/4 hold szántóföldek, egy
hold réttel, egy kenderessel’s káposztással.

r) Mocson a’ mészárszék, lakással, hozzá tartozandó
l l s/ 4 hold szántóföldekkel, 1 hold réttel, 
kukoriczással és házi-kerttel.

11. E. Újvári uradalomban,
September’ 18kán É. Újvárban (Nyitra vármegyében).

a) É.Újvárban a’ piaczon lévő nagy vendégfogadó , s/ 4
esztendei bor - ’s egész esztendei pálin
kaméréssel, nemkülönben 15 hold szán
tóföldekkel ’s 4 kaszás réttel.

,, a’ négy kerekű Nyárhidi malom, lakással.
,, a’ halászat, mind az é. újvári, mind az ó-

gútai vizekben.
b) Udvardi mészárszék, lakással, 35 hold szántóföl

dekkel ’s 20 hold réttel.
„ uraság-boltja, házzal együtt.
,, halászat.
,, 25 holdbul álló Püspökrét nevezetű réttel.

c) Kiirlhi mészárszék lakással, 28 hold szántóföldek
kel ’s 2 2/ 4 hold réttel.

,, kovács-műhely után való 21 hold szantó- 
„ földek ’s egy-rét, hozzá esztendőnként já

randó 60 kéve náddal.
d) Naszvadi mészárszék, lakással, 20 hold szántóföl

dekkel, 15 kaszás réttel, 30 kéve vessző
vel és 3 szekér fűzfával.

,, kovács-műhely után való 19 hold szántó
földek ’s 10 hold rétek, 20 kéve náddal 
’s 3 szekér rőzsével.

e) Tardoskedden a’ nagy vendégfogadó, egész eszten
dei bor-, ser- és pálinkaméréssel, hoz
zá tartozandó 58 holdbul álló szántó
földekkel, 3 kaszás réttel, annyi ku
koriczással, 2 hold liaraszterdővel ’s 
60 kéve náddal.
a’ pálinkafőzés-’s mérés,házzal együtt. 

,, a’ mészárszék, lakással, hozzá tarto-
„ zandó 20% hold szántóföldekkel, 6 hold

réttel és esztendőnként osztatni szokott 
15 kéve náddal.

,, a’ korcsmához tartozó 2 1/4 hold szántó
földek és 1 hold rét.

„ Csergáton lévő halászat.
f) Szémoi korcsma, % esztendei bor-’s egész esztens

dőbéli pálinka- és serméréssel.
,, mészárszék, lakással, 2 hold réttel és egy házi

kerttel.
,, kovácsmühely után való 2 holdbul álló szán

tóföldek ’s 4 hold rét.
„ halászat.

g) l te té n y i  kovácsmühely után 18 pozsonyi mérő alá
való szántóföldek, egy réttel.

h) Bajoson a’ halászat az odavaló vizekben.

III. Gútai uradalomban,
September’ 19kén Mocsán (Komárom vármegyében).

a) Gútai vendégfogadó, egész esztendei szabad bor-,
ser- és pálinkaméréssel, hozzá tartozandó 6% 
hold szántóföldekkel, 7 2/4 hold rétekkel és 
esztendőnként a’ közönséges füzesekből, po
rontyokból, rétekből és nádasokból való osz
tályból, fél házhely után való részei.

„ mészárszék, lakással, % házhely után való 
szántóföldekkel, 25 kaszás réttel ’s egy ku
koriczással.

b) Mocsai vendégfogadó, egész esztendőbeli bor-, ser-
és pálinkaméréssel, 25 '/8 hold szántóföldekkel 
és 6 hold rétekkel.

„ uraság-boltja, lakással.
c) Tardosi korcsma, % esztendei b o r - ’s egész esz

tendőbéli pálinka - és serméréssel, 2/  hold 
szántóföldekkel és l s/4 hold réttel. *

,, harmadik szám alatt levő marványkő-bánya.
d) Bálvány Szakállason 2'/4 holdbul álló földek.
e) Csórni korcsma, egész esztendei bor-, ser-és pálin

kaméréssel, és 2 pozsonyi mérő alá való föl- 
dccskévcl.

IV. Drégeli uradalomban,
September’ llk én  Déjtáron (Nógrád vármegyében).

a) Vadkerti vendégfogadó, szabad bor-, ser- és pálin
kaméréssel, hozzá tartozandó 183/4 hold- 
szántóföldekkel, 2 kaszás réttel, káposz
tással, kenderessel, krumplissal, és ku
koriczással, nem különben házi-kerttel, és- 
az úgynevezett Törrökay fürdővel.

b) Pataki vendégfogadó, szabad borméréssel, 9 hold
szántóföldekkel, 1 kaszás réttel, házi-kert
tel, kenderessel, káposztással és krumplissal, 

„ mészárszék, lakással, hozzá tartozandó 1G 
hold szántóföldekkel és % kaszás réttel.

„ halászat Ipoly folyó’ vizében.
c) V  ej tárni mészárszék lakással 102/ 4 bold szántóföldek

kel és 1 kaszás réttel.
„ halászat az Ipolyban.

d) Hugyanyi halászat az Ipolyban.
e) Drégelen és Palánkon a’ pálinkamérés. '
f) Palánki vendégfogadó, egész esztendei bor- és ser

méréssel, hozzá tartozandó 12 2/ 4 hold szán
tóföldekkel 4 kaszás réttel, egy dohányos
sal , kenderessel, káposztással ’s két házi
kerttel.

,, uraság-boltja, lakással.
,, mészárszék, hozzá való lakással, 4 hold

szántóföldekkel és egy kaszás réttel.
g) Hidvéghi vendégfogadó , szabad bor- és pálinkamé

réssel, 9 2/ 4 hold szántóföldekkel és 4 ka
szás réttel.

« ,, mészárszék, lakással, 2 */8 hold szántóföld
del és 5 kaszás réttel.

,, halászat az Ipoly’ vizében.
h) Mouthy vendégfogadó, szabad bor- és pálinkamérés

sel, 9 hold szántóföldekkel, 2 kaszás réttel, 
egy dohányos-, egy káposztás- és két kerttel. 

„ halászat az Ipolyban.
V. A’ Nagy-Sallai uradalomban,

September’ 12kén Nagy-Sallóban (Bars vármegyében).
a) Nugy-Sallai belső vendégfogadó, konyhával, istál

lókkal, egész esztendei ser - és pálinka
méréssel, nem különben 232/4 hold szán
tóföldekkel és 1 szekér szénára való rét
tel ; tartozik mindazonáltal az uraság’ bo
rát mérni.

„ az odavaló mészárszék, hozzá tartozandó 
y4 házhely után való földekkel.

b) Csekei mészárszék és korcsma, egész esztendei ser-
és pálinka-, körméréssel pedig Sz. Gjmrgy- 
naptól Sz. Mihályig tartóval, 6 hold szántó
földekkel,’s fél szekér szénát teremhető réttel.

c) Farnadi vendégfogadó, egész esztendei bor-, ser- ’s
pálinkaméréssel, a’ hozzá tartozandó 23%  
holdbul álló földekkel és 2 kaszás réttel.

„ mészárszék, lakással, és % házhely után 
való földekkel.

d) Nagy-Ölvedi lírbéri korcsma, fél esztendei bor- és
egész esztendei ser - ’s pálinkamérés
se l, 16% szántóföldekkel és % hold 
réttel együtt.

,, mészárszék, lakással és % házhely
után való földekkel.

e) Barthi korcsma, fél esztendei bor- és egész eszten
dei ser- ’s pálinkaméréssel, hozzá tartozandó 
25% hold szántóföldekkel ’s 3 hold réttel.

„  mészárszék, lakással és % házhely után va
ló földekkel.

f) K étyi úrbéri korcsma, fél esztendei bor - és egész
esztendei ser -’s pálinkaméréssel, odakapcsolt 
28 hold szántóföldekkel és 1 hold réttel.

,, mészárszék, lakással és % házhely után va
ló földekkel.

,, négykerekű uraság-malma, lakással, szabad 
egész esztendei bor-, ser- és pálinkaméréssel, 
’s ennek főzésével, nem különben 8% hold 
szántóföldekkel 1 kaszáló réttel és házi-kerl- 
tekkel.

g) Szent-Györgyi mészárszék, hozzá tartozandó -2%
hold szántóföldekkel, egy kukoriczással ’s egy 
káposztással.

h) Füzes-Gyatmathi mészárszék, 3% hold szántóföl
dekkel és egy káposztással.

VI. A’ Verébéi} i uradalomban,
September’ 13kán Nagy-Czéténybeu (Nyitra vgyében).
a) Czétényi mészárszék és korcsma, fél esztendei ura-

ság-bor- és egész esztendei tulajdon pálin
kaméréssel, 4% holdbul álló földekkel és 
1 kaszás réttel.

,, kovács-földek, 2 hold szántóföldből és % 
hold rétből állók.

b) Nagy-Kéri kovács-műhely után 10 holdbul álló föl
dek és 2i kaszás rét.

c) Verebélyen a’ mészárszék, 9% hold földekkel és 1
kaszás réttel.

d) Ahán a’ mészárszék,2 szántófölddel és 1 kaszas réttel.
e) A’ Tildi korcsma ’s mészárszék, hozzá kapcsolt 2%

hold földekkel ’s egy kaszás réttel.
f) Lédetzen  a’ mészárszék és korcsma, fél esztendei

bor- és egész esztendei pálinkaméréssel’s 7 hold
bul álló földekkel.

ugyan Lédetzi határban lévő vadászat.
VII A ’ Nagy-Szombatin uradalomban,

September’ 14kén Ürbéglieu (Nyitra vármegyében).
a) A z Egerszeghi vendégfogadó, mészárszékkel együtt.
b) az oda való vadászat.

ugyan September’ lökén Yághán (Pozsony vgyében)
a) «’ Vághai vendégfogadó, hozzá kapcsolt mészár

székkel.
b) a’ halászat mind Vághai, mind Vágh-Szerdahelyi

vizekben.
V ili. A ’ Pozsonyi uradalomban,

September’ 26kán Püspökiben,'az érseki residentiában.
a) Felső - kogosztási sziget.
b) Püspöki, Szunyogdi és Csöllei határban lévő ha

lászat.
Bérleni szándékozók tehát jó magok-viscletéről, va

lamint elégséges saját vagyonaikrui; szóló] hiteles bi
zonyítványokkal és szükséges bánatpénzzel ellátva, a’ 
fent irt napokon és helyeken reggeli 9 órára megjelen
ni ezennel hivatalosok. A szerződési feltételek ugyan 
árverés’ alkalmával is különösen fog nak hi r dot ott ni, 
mindazáltal, a’ helybeli tisztségeknél mindenütt, Esz
tergomban pedig az érseki számvevői hivatalnál előre 
is megtudhatók. Esztergom, július’ lén 1837. (3)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridiik.



POZSONY, kedden 19. szám. SEPTEMBER’ 5. 183».
Tartalma:

a’ liotii politikai ’s neinpolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környiilállásos és olly gyors 
liiriiladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

Hálás falvi Orosz József.

F e lt ítd c k :
Megjelen e’ hírláp minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint , postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Klö- 
íizethelni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Füskúti Länderer Lajos’ könyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnak Az 
értekezések e’ czím alatt kiildetendők ; HirnŐk' 
szerkesztő hivatalának. P o z so n y b a n — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ke 

rétik ki; untató ’s izeden b o h ó z a t o k  vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

JJTg- Figycltctés. Elkésvén előfizetési jelentésünkkel, értesítjük a’ nagyérdemű közönséget, hogy most az egyszer évnegyedre is elfogadjuk az 
előfizetést, f. e. October’ elejétől kezdve december’ utoljáig, helyben 2 forinttal, postáu 2 forint 24 kr. pengő pénzben; azoknak pedig, kik félév
re előfizetnek, még elejétől kezdve szolgálhatunk nehány példánnyal.

Magyar- és Erdélyország".
Privát levelezőnk, kinek tudósitásai eddig mindenkor iga

zak voltak , legfelsőbb helyeken történt következő kinevezé
seket ’s megtiszteltetéseket közöl , nevezetesen :

Ö cs. k. apostoli Felsége az erdélyi k. u. Cancel- 
laria’ elnökét, báró Mi s k e  József urat, statusmi- 
nisterré kinevezni; •— báró B r u c k e n t h a l  József 
tartományi főbiztos, és B é l d i  István kormányszéki 
tanácsos urakat pedig nyugalmazni , az elsőbbet 
ausztriai csász. Leopold-rend’ közép, az utóbbit 
ugyanazon rend’ kis keresztjével kegyelmesen meg
ajándékozni; nemkülönben a’ statusok’ választása’ 
következtében Korni s  János grófot, az erdélyi 
kormányszék’ alelnökét, kormányzóvá ; N o p c s a 
E leket, a’ rendek’ elnökét, erdélyi k. u. íocancel- 
lárrá; gróf R h é d e y  Adámot, a’ k. tábla’ elnökét, 
kincstárnokká nevezni; gróf L áz ár Lászlót, eddig 
tartományi cancellárt, e’ hivatalban megerősíteni, 
továbbá B e d e u s  Józsefet, az erdélyi u. eancella- 
ria’ tanácsosát , tartományi főbiztossá, — Augusz -  
t i n o v i t s  Pál kormányszéki tanácsost pedig, a’ 
számvevő - hivatal’ elnökévé kinevezni; — G á l  
Lászlót, S z e n t g y ö r g y i  Imrét, Col í rád An
drást, eddigi kormányszpki tanácsosokat, tisztsé- 
gökben megerősíteni, — végre báró B ruc ke n  thal  
József és gróf Mi kó Imre udvari titoknokokat, ugy- 
szinte báró Ke mé ny  Fereuczet, nemkülönben P app 
Sámuel és L é s z a i  Lajos kormányszéki titok- 
n okok at, valóságos kormányszéki tanácsosokká ki
nevezni,— ’s Donát i t  Eleket, a’ statusok’ válasz
tása’ következtében, ideigleni országbírói hivatalá
ban megerősíteni méltóztatott.

A’ írni. m. k. u. Kamara a’ carlopagoi egyesített só ’s har- 
minczados hivatalnál megürült pénzszedő’ helyét S e g h e r  
Vinczének, az ottani hivatalbeli ellenőrnek, —• aztán a’ ká- 
rolyvári ürességbe jött liarminczados hivatali ellenőrséget 
S t e f f u l  a Jánosnak, peltani liarminczados ellenőrködőnek, a’ 
Buccariban megürült só és liarminczados hivatalnak ellenőr
ködést K o s s o v i c s  Károlynak st. cosinoi harminczadosnak 
adni; végezetre H ä u s l e r  Andrást a’ volfaui és P i n t é r  An
ta lt  a’ xuppanyi liarminczadoknál lovas kerülőket harmincza- 
dos utlevélkiadókká, amazt Iglóra, emezt pedig Tiszkováczra 
kinevezni méltóztatott.

Mihályfáról (Zala mgyéből) Írják, hogy ott július’ 19kén 
éjjel 2 l'ert. l i kőr  egy tüzes oszlop húzódott át nagy mo
rajjal és sustorgással az égen nyugotról keletnek a’ csab- 
rendeki és Siimegh közti hegy felett ’s azontúl nem messze 
a’j Bakonyban kettős durranással elpattant. Az egész látha

tárt olly v ilá g o ssá g g a l töltötte el, hogy olvasni lehetett nála. 
E ’ rendkívüli tünemény’ alkalmával a’ macskákat és kutyákat 
a’ padlásokon ’s utczákon futkozni ’s nyávogni látták ; dur- 
ranási egymást-érők és tompák voltak , hasonlítván a’ lege- 
rősb ágyudurranáshoz, ügy hogy a’ föld is megrázódott; az 
ablakok Sümegben ’sMihályfán is majdnem leszakadva zörög
tek ; a’ szétpattanásra legott világítói is megszűnt. Hason
lított ez azon tüneményhez , mellyet idei január’ őkén ugyan 
Mihályfán Stayer felé láttak. (H. 's K. Tud.)

A u s z t r i a .
Becs , September’ 2.

lseidből augustus’ 31kén költ tudósítások szerint O Fel
sége az Anya-Császárné igen örvendetesen lepé meg a’ csá
szári családot berehtesgadeni útjában , midőn véletlenül oda 
megérkezett. Az udvar ma fog elindulni Maria-Czellbe. E ’ 
bűcsuhelyre az alsó-ausztriai főpapok már mindnyájan meg
érkeztek, hogy a’ Császár’ ittlétében tartandó egyházi ün
nepélyeken sept. 6 , 7  és 8kán jelen legyenek. Az udvar 
lOkén Schönbrunnba fog érkezni, ’s itt -töltendi az őszi év
szakot.— Ferdinand Császár’ vasutján Brünn felé már gyor
sabban foly a’ munka,  ’s csaknem bizonyos, hogy a’ föld
munkák Briinnig az idén be fognak végeztetni. Nagy aka
dály a’ sinvasak’ hiánya, mellyeket még most is Angliából kell 
hozni, ’s kevés remény van hozzá, hogy egyhamar a’ belföl
dön készítessenek. A’ hídmunkák a’ nagy Dunán két bét óta 
ismét folyamatban vágynak, ’s mint reményük October’ végére, 
hacsak ősszel a’ viz igen meg nem árad, készen is lesznek. 
A’ leopoldvárosi határon kívül már minap próbákat tettek 
a’ sinvasak’ lerakásával, mellyek aztán Gánzendoríig, innen 
1 y2 mérföldnyire, még az idén fognak rakatni. — A’ Ferdi- 
nand-éjszaki ’s a’ majlandi vasutak’ részvényei itt nagyon ke
lendők, de az utóbbi 4 hétben kissé gyéren kerestettek; oká
nak a’ kormány’ részéről a’ majlandi vasut-igazgatósághoz ér
kezett ’s a’ kincstár’ javára tett kikötéseket mondják. Egy
ébiránt ezen kikötések korántsem olly ártalmasok, mint a’ 
minőknek látszanak, sőt inkább a’ részvényesek’ saját érdekén 
épülnek, ’s a’ legfőbb igazság-elvre alapítvák. Tehát csupán 
némelly uzsorások akarják e’ kikötéseket gyanúsokká tenni. 
— Herczeg E s z t e r h á z y  Pál az angol parlament’ megnyi
tásakor visszamegy Londonba. Már bizonyosan tudjuk, hogy 
e’ jeles statusférfiu ezután is a’ statusszolgálatban marad 
’s helyét még több évig megtartandja. — A’ birodalom’ min
den részeiből igen kedvező tudósítások érkeznek az aratás 
felől. —- Bizonyos franczia hírlapok némelly adatokat közöl
nek a’bordeauxi herczeg’ augustus hónapi ittléte felől, mellyek 
itt érdemök szerint méltányoltatnak. Lehete ugyan várni, 
hogy e’ kis utazás anyagot nyújtaná illyes adatokra a’ kü
lönféle pártoknak; de hogy a’ hazugság’ szelleme Franczia- 
országban olly találékonyan mutatkozzék, alig vala gondol
ható. A' herczeg legszorosb i n c o g n i t o  alatt u tazott,  ’s 
a’ diplomatáknál annál kevésbé lehetett szó valamelly ünne

pélyes lakomáról, mivel akkor az idegen ministcrck, St. 
A u l a í r e  grófot kivévén, mindnyájan távol valának. Ennél
fogva mindezen adatok, valamint a’ belölök vont következ
mények is , a’ mesék’ országába tartoznak. — A’ leuchten- 
bergi herczeg rövid jelenlétekor az estvét fels. nagynénijénél 
az Anya-Császárnénál tö l tö t te , vele együtt a’ schönbrunni 
kastély’ megnézésére ’s onnan vissza a’ városba kocsizott, 
más nap pedig útját tovább folytatá Oroszország felé.

Aagybritannia ’s Irland.
London, augustus’ 22-

Tegnap nyujtá által a’ görög követ, T r i k u p i  ur, a’ ki
rálynénak üj meghitelező levelét. — Hydeparkban tegnap a’ 
királyné’ átkocsizása által a’ közönségnek egy üj kapu a’ nép’ 
nagy tódulása között ünnepélyesen nyittatott meg. — Ma dél
után az udvar Windsorba ment. — A’ buckiiighami palotában 
az éjszaki szárny, melly előbb Adelheid’ királyné’ számára 
rendeltetett, a’ kenti hcrczcgriő’ lakául pompásan felbútoroz- 
tatott. Az özvegy királyné’ egészsége annyira helyreállott, 
bogy Wight szigetre szándékozik kirándulni.

A’ „M oi*ning  H e r a l d “ mondja, hogy egyáltalán szük
séges a’ parlamentet még karácsony előtt összehivatni, hogy 
a’ választott tagok az esküt letebessék. Szintúgy illő idő kí
vántatik a’ különbféle választások ellen várandó kérelmek’ 
megvizsgálására. Ha februariusig akarnánk várakozni, az ülés 
végtelenül hoszabbodnék. Mi az elnök’ hivatalát illeti, azt 
hihetőleg senki sem tagadja meg A b e r c r o m b i e  úrtól. De 
azt állítják, hogy, ha a’ királyné’ trónbeszéde bármilly cse
kély ezélzást teendene is a’ parlamentnek lrlandra és Angliára 
nézve szükséges rendszabások’ ajánlására, azonnal mind a’ 
két házban módosítás fog indítványba hozatni, hogy az előbbi 
ülés’ vége felé Wellington herczeg által adatott kinyilatkoz
tatás szerint azon rendszabások’ elve ’s Charaktere meghatá- 
roztassék, melly a’ fentartó pártot gyámítni szándékozik. 
Ellenben minden egyéb rendszabás, mellynek czélja a’ mini
sterek és elleneik közötti viszály’ eligazítása, más megfon
tolásra méltatik. *

Egy beszédben , mellyet S p r i n g - R i c e ,  a’ kincstár’ can- 
cellárja, a’ cambridgei választók előtt ta r to tt ,  megemlíté o 
névszerint azon szemrehányásokat is, mellyek neki és társai
nak az ellenpárttól szemükre lobbantattak * ’s reájok igy fe
le lt:  „Czélom a’ felsőházat gyámítani; mindenkor ez vala 
elvem. Ha politikai jogokat ismét divatba helyeztünk, csupán 
azt kívántuk , miért az alkotmány kezeskedik, és a’ mi, ha tör
vényesen gyakoroltatik, semmiféle érdeknek sem árthat. Azt 
is állíták, hogy mi a’ koronát le akarjuk alacsonyítani; ha 
illy gondolatot táplálék, bizonyosan nem jelentem volna meg 
Önök előtt. Azzal vádoltatom, hogy a’ vallásnak és egyház
nak ellensége vagyok, mivel czélszerünek tartottam azon in
dítványt pártolni, hogy az isteni szolgálat’ végével a’ hivek 
a’ zoolo^ai kertben sétálhassanak. Mondották, hogy O’Con- 
nellel szövetkeztem; de ki szegült O’Connell ellen inkább,

B á n y á s z a t i  h ö z i e i n c n y e k .

Szomolnok, augustus’ 25.
Gyakran látjuk a’ privát-életben, hogy sok földbirtokos 

legszebb jószágát egészen műveletlenül hagyja, és szorgalmát 
sokkal csekélyebb és kevésbé érdekes dologra fordítja! — 
Ugyanaz történik gyakran az országtudományban; ’s méltán 
véljük nemzetünkről is a’bányászatra nézve ezt állíthatni, még 
pedig eleitől fogva ; mivel a’ bányászatot, holott ez a’ világ
nak leggazdagabb ’s legérdekesb jövedelemforrásaihoz tarto
zik, idegen gyarmatosokra, főkép a’ szorgalmas szászokra 
bizá. De habár megfogható is ,  bogy Scythia’ ivadéki, kik 
rónaságaikat ’s pusztáikat annyira szeretik , hogy már egy 
tág völgy is szorongatja keblüket, nem birathattak reá , hogy 
a’ fris levegő’ szívásáról lemondván, éltöket sötét, nyirkos, 
egészségtelen földalatti üregekben tö ltsék: mégis csakugyan 
megfoghatatlan a’ nemzet’ müveit, törvényhozó osztályának 
azon csekély részvétele, mellyet e’ nemzeti kincsnek szentel, 
’s azon hanyagság, mellyel bányamüvelő polgártásai iránt szük
ségeikben és bajaikban viseltetik. Üj korszak kezdődik a’ bányá
szatra,valamintmindazon iparágakra nézve, mellyekben vegytan 
(chemia) ’s erőműtudomány (mechanic«) játszanak szerepet; 
a’ legkedvezőbb körülmények jőnek össze. L o b k o v i t z  Au- 
guszt Longin herczeg’ kineveztetése által az összes pénzügy 
és bányászság olly igazgatót nyert, ki ez időpontot hasz
nálni tudandja; ki a’ fejdelem’ és bányászati közönség’ bizo
dalmát egyenlően nagy mértékben bírja; erdőpolgári rézko- 
hok’ (Kupferhütte) létesülte , majd minden érez’ árának fel- 
rugtatása ’s azon kilátás, hogy M i k s a  király’ elavult bány
ász-törvénye helyett nem sokára új törvénykönyvet nyeren-

diink, gyönyörű reményeket nyújtanak a’ lehanyatlott bány
ászat’ felvirágzására. Már ezelőtt 200 évvel egy Lobkovitz 
nagy érdemeket szerzett magának a’ magyarországi bányász
ság körül, miért is honosítást (indigenatus) nyert. Minden 
arra mutat, hogy őt unokája sokkal feliilmnlandja , kinek a’ 
bányászati segédtudományok’ m i n d e n  ágaira kiterjedő ala
pos ismereteit csak ritka szerénysége haladhatja felül. A’ 
férfikor’ teljes erejében, munkához edződve, egyszerű de 
méltóságos magaviselettel, szilárd de nem makacs charac- 
terrel bírva mintegy arra születettnek látszik, hogy az or
szág’ bányászatát soha el nem ért fényfokra emelje. Nem 
akarván idegen szemekkel látni, idegen fülekkel hallani, 
egyoldalú értesítésekre egyoldalú rendszabályokat elővenni, 
egy vizsga-utat tön Magyarországba, ’s legelőbb is Nyitrán 
keresztül Selmeczre, hol mindent szemügyre vön ’s az ülés
ben az elnökséget vivé, innen Beszterczebányán ’s Újbányán 
keresztül Tiszolczra ment, hol gróf N y á r y  szomolnoki fő
ügyelő és S t ö k l  törvénykezési előadó urak által fogadtaték ; 
augustus’ 20kán Pelsőczön keresztül, hol a’ városi tanács és 
vármegye’ rendei fogadák, aztán Rozsnyón, hol a’ püspök 
iidvözlé, Iloszurétre érkezett, gróf A n d r á s y  Györgynél 
(ki most a’ felső-magyarországi erdőpolgárság’ képviselője) 
vevén éji szállást, ’s más nap a’ házi gazda’ , gróf A n d r á s y  
Károly’ és mások’ kiséretében a’ szépen kivilágított és han- 
gászkarokkal tölt híres a g g t e l e k i  barlangba ment, egy 
úttal gróf Andrásy György’ dernői vashámorát és Kraszna- 
horka’ várát is meglátogatá, mellyből a’ 3 — 400 éves ágyuk 
a’ legfelségesb viszhanggal dörgék le iidvözlésöket; a’ körös- 
leg fekvő magas havasok pedig örömtüzzel valának megvilá
gítva. Augustus’ 22-kén az úgynevezett Ökörhegyen keresz

tül lovagolta’ herczeg Szomolnokba, hol még az nap meg
nézte az amalgamázást, a’ kohókat, az üj fö ügyelő (gróf 
N y á r y )  által behozott, ujdon épült nagy és a’ legkésőbb 
unokákra számított kavics-kimosást’s P r i b i l  a főbányaigaz- 
gatótól tetemesen javított czementeket.

Noha a’ herczeg minden szertartás’ elinellőzését’ kikérte, 
a’ bányásznép még sem tartóztathat« magát sem itt sem Sel- 
meczen , hogy első estve héver-menetet igen szép néma-ábrá
zolatokkal (tableaux) , másodikén pedig az ülőn álló kalapács 
körül héver-tánezot ne járna. 23án kilencz olvasztó-buta és 
a’ bánya-üregek megjárattak. 24én Göllniczet látogatták még, 
hol ezernél több erdőpolgári héverek tisztelkedtek. Azután 
a’ híres L á s z l ó  fiókbánya-csatornába leereszkedtek és a’ 
P h ö n i x  butát meglátogatták , hol hat roppant rézkemencze 
az egész vidéket füsttel borítja, melly büdös ugyan, de nyer
eséges. Lucri bonus odor. Az erdőpolgárság bőven tisztelke- 
dék diadalkapukkal, kivilágításokkal, átlátszó képekkel, fel
írásokkal, héver-,' díszmenetekkel stb. Az egészet két pompás 
lakoma rekeszté be, melly alkalommal a’ herczeg által fel- 
köszöntött áldomások mindenkit még inkább meggyőztek a’ 
felől, mennyire szivén fekszik a’ herczeg elnöknek a’ bány
ászat’ felsegélése. — Minden csak valamennyire nevezetes 
kincstári ’s erdőpolgári bányák’ meglátogatása után Szo- 
molnokon keresztül Aranyicskára kocsiztak, hol a’ gyönyörű 
dárdafényes (antiinonialis) eziist-érczek a’ status’ gazdagságát 
nevelik. Ott még vasárnap mulatand a’ herczeg ’s azután Kas
sát látogatja m eg , 28án Eperjesre ér, a’ sóvári sófőzést meg- 
szemlélendi, Sáros-Patakra menend, onnan pedig Mármaros- 
ba, Erdélybe ’s a’ Bánságba , mindenütt megvizsgálandó osz
tályzata’ tárgyait.



mint én ? Nem fordítottam e minden gondolható eszközt a’ 
három ország’ főhatalmának fentartására O’Connell és íele- 
kezete ellen’? Valahányszor olly politikai bánásmódba vág, 
melly Nagybritannia’ ’s Irland’ érdekeivel ellenkezni látszik, 
minden erőből levívom. — Elleneim hirdetik, hogy a’ vissza
élések’ bölcs javítását támogatni fogják; de a’ községi testü
letek’ javítása hasznos rendszabás volt, ’s ők mégis levív
ták ’s félre vetették. Már most, minthogy a’ változtatás ki
vitetett, kinyilatkoztatják , hogy magokat alája vetik; hitval
lásuk azonban nem nagy hiedelmet gerjeszt bennem. Válasz
tó k , tanácslom nektek, bizodalmatokkal azon férfiakat tisz
teljétek meg, kik nektek'a választási szabadságot adták, és 
e’ szavakat: „polgári és vallás-szabadság“ jelszavukká fo
gadták.“

London, augustus’ 21.
A’ választások már be végeztettek. A’ „Globe“ követke

zendő eredményt közöl. 348 reformista, 310 tory; összesen 
658; a’ ministeri többség 38; a’ Courier ellenben 346 refor
mistát és 312 toryt nevez, hasonlólag együtt 658 ; a’ ministeri 
többség tehát csak 34. A’ whig-hirlapok’ saját adata szerint 
annyi bizonyos, hogy P e e l ’ jövendölése: ,,a’ conservativ 
párt 300—310 emberrel jelenend meg az fij alsó-házban“ 
— beteljesedett. Egyébiránt a’ politikai.’s udvari életben 
igen nagy csendesség uralkodik. Egy udvari-dáma’ megürült 
helyét S p e n c e r  gróf’ testvére nyerte el. A’ királynő ma az 
víj palotában ministeri tanácskozást tartott. — Új-Yorkból a’ 
„St. Andrew“ postahajó 300,000 dollárral érkezett meg. Ka
nadában még mindig nyugtalankodnak; as franczia vagy P a-  
pineau-párt gyűlést tartott, mellyben a’ kormány iránt nyil
vános ellentállás hirdetteték; az alkotmányi párt ellengyii- 
lést rendelt, ’s némi nyugtalanság történt. — Délamerikából 
hallatszik, hogy Buenos-Ayres Peru ellen hadat indított.

London, augustus’ 22.
A’ hírlapok a’ már bevégzett parlament-választásokról vé- 

getlen értekezésekkel telvék, mellyeknek alkalmával minden 
bármelly csekély körülményt is kikutatnak ’s megvitatnak, 
mellyet kiki a’ maga nézeteihez képest kedvezőnek, ellenfele’ 
részére pedig károsnak magyaráz.

A’ wiirtembergi király augustus’ 19én kíséretével Liver
poolból Londonba visszaérkezett. O felsége, úgymond a’ 
„Standard,“ rövid idő múlva Rotterdamon keresztül Haagá- 
ba visszautazand. — A’ belga király ’s királyné’ a’ ,,Morning- 
Chronicle“ szerint September’ 2áig a’ királyné látogatására 
Windsor kastélyba váratik. Egy kormány-gőzhajó Osten- 
debe rendelteték ő felségök’ elfogadására.

A’ követek’ választása bévégeztetvén, nem lesz érdektelen, 
figyelemre venni, mit a’ „Courrier“ az irlandi választásokra 
nézve közöl. — „Az Irlandban választott ministerialisok’ 
száma megszaporodott, telietős és mérsékleti elvű férfiak
ból állván. A’ reformerek az ellen-reformereknek helyet en
gedtek , ’s némelly ingadozó charakterü urak’ helyébe fény
es születésű, nagy birtoku’s a’ ministerekhez buzgón ragasz
kodók léptek. A’ ministerium’ befolyása, jóllehet O’C o n 
n e l l  urat józan gondolkozása ennek szövetségesévé teszi, 
az övének semmi esetre alá nem vetette, hanem még hatal
masabbá tévé. O a’t ministereket pártolandja ’s bizonyosan 
erősebben mint valaha, mindazáltal növekedő hatalmukróli 
meggyőződéséből ’s politikájok’ jelességénél fogva. Nem be
szél ő többé Irland’ összekapcsolása’ felbomlásáról, ’s ezen 
szó a’ választásoknál még csak nem is említeték. E ’ már el
döntött változás az irlandok’ nézeteiben ’s véleményeiben 
az országnak nagy hasznára leend. Hozzá kell chez még tol
danunk, hogy az Irlandban eddig végbe ment választásokat 
sehol olly rendetlenségek nem kisérték, mellyek a’ wakefiel- 
diekhez csak felényire is hasonlítanának; mi új tanúbizony
sága, hogy Irlandban általában csendesség uralkodik, ’s hogy

az erőszakoskodások és büntettek ott elenyésztek. Senki sem 
tagadja, hogy a’ ministerektől Irlandra nézve követett politi
ka azon tartományra igen jótékony sikerű leend. Magok a’ 
toryk is olly értelemben vágynak, hanem azon kifogást te
szik (’s ebben a’ radical hírlapok által nyilván pártoltatnak), 
hogy az ország’ másik részének jóléte a’ ministerek’ irlandi 
politikájának feláldoztaték. De nem ugyanazon érdekkel bír
nak e a’ nép’ minden osztályai ’s az ország’ minden részei ‘? 
’S ezen elv szerint a’ politika, melly Irlandra nézve jóté
kony, az ország’ más részére kártékony nem lehet. Mi kárt 
szenvedend Nagybritannia azáltal, hogy Irland’ állapotja 
megjavuland, ha a’ csendesség ott visszaállítatik ? Hát kár 
az, hogy két-három ezred onnan eltávolítatik , ’s igy a’ had
sereg’ költségei megkevesítetnek, mint ez, J. R u s s e l  lord’ 
nyilatkozta után , az előbbi ülésben meg is történt. Károsodik 
e Anglia , ha a’ törvényes megboszulásra ’s az irlandi vétke
sek’ száműzésére kevesebbet költ? Szenved e kárt a’ növekedő 
irlandi műipar által, melly nekie mindig több marhával ’s 
eleséggel szolgál, ’s tőle mindig több posztót és vasszereket 
vásárol? Ki a’ ministereknek Irland’ csendességének helyreál
lítására ezélzó politikáját kárhoztatja; mivel az által Angliának 
érdekei hátra tétetnek, az Norfolk ’s Yorkshire’ megjavítását 
hasonlólag gyalázatra méltónak találná ; mivel Kentben vagy 
Sussexben nincs javulás. Valóban a’ képtelenség’ legfelsőbb 
foka , azt állítani, hogy az ország’ többi része azáltal meg- 
károsítatik ; mivel az irlandiak történetünkben most tanítat- 
nak legelőször arra, hogy a’ ministeriumba helyezvén bizo- 
dalmukat, magokat annak pártfogására hagyják.“

A’ „Morning-Post“ az irlandi választás’ zűrzavarairól kö
zöl tudósítást, melly mindazáltal a’ tory-nagyítástól nem 
egészen látszik mentnek lenni. Dublinban a’ köznép C h a t -  
t e r t o n  ezredes és L e y c e s t e r  urak’ mellszobrait fel ’s alá 
hordozta; azokat hányát fordította, mintha megholtak vol
na, ’s gyertyákkal rakta körül; igy ment a’ tömeg házról 
házra ’s magának pénzt adata. Több szentegyházban az ab
lakok beverettek ’s az isteni tisztelet megzavartaték. Corkban 
a’ város körül lévő sétatérekeni pompás élőfák’ ágai levag- 
daltatának, hogy a’ köznép’ körmenete’ alkalmával pálma 
gyanánt szolgáljanak ; Tipperaryban sok választóval illetle
nül bántak ’s kocsijokat összetörték. Ez történt lord Gl e n-  
g a l l ’ kocsijával is ,  mellynek darabjait illy kiáltások kö
zött : „Éljen O’ C o n n e 11 Dániel, a’ mi királyunk , a’ nép’ 
királya!“ hurczolták fe l ’s alá. A’ protestánsok vasárnap fél
tek templomba menni. Több házakat ’s vendéglőket, melly- 
ekben conservativok laktak, fel akarának gyújtani.

A’ worcesteri püspök a’ néhány nap előtt Worcesterben 
tartott nyilvános gyűlésben e’ következő anekdotát beszélé a’ 
mostani királynéról: Mintegy 8 vagy 9 év előtt a’ kenti her- 
czegnő a’ londoni és lincolni püspököt a’ palotába hivatá, 
hogy herczegi leányát isméreteiből próbára vegyék. Egy a’ 
főpapok közül, miután tapasztalta, hogy a’ prinezné Anglia’ 
történetét olvasta, kérdé tőle, minő véleménnyel volna E r
zsébet királyné felől. Erre charakterének szerénységével 
feleié: „Azt hiszem, hogy Erzsébet nagy királyné volt, a' 
felől azonban nem vagyok teljesen meggyőződve, valljon 
szintolly jó asszony is volt légyen e?

Francziaország'.
A’ „Journal de Páris-“ ban ezeket olvassuk: „Tegnap (aug. 

18.) nehány politikai társaságkörben azt beszélték, hogy a’ 
Spanyolországból jött utóbbi tudósitások’ következtében a’ 
ministerium’ nézetei megváltoztak, ’s hogy a’kamarák’ elosz
latását tárgyazó tervvel fölhagytak. Ha ezen hir igaz, min
den á tlá thatja , hogy méltán keltünk ki azon megfoghatlan 
könnyelműség’ ellen , mellyel a’ kormány három hónappal

előre olly rendelést hirdetett ki, melly nem lehete visszahuz- 
hatlan. Meg vagyunk a’ felől győződve, hogy e’ gondolat
változás nem leend utolsó, ’s hogy az eloszlatást még sok
szor meg fogják határozni ’s ismét elhalasztani, a’ szerint, 
miként dó n  C a r l o s  Spanyolország’ fővárosához közelebb 
vagy attól messzebb megy. Egyébiránt kinckkinek meg kell 
adni a’ magáét.“

A’ „le Droit“ és más franczia lapok beszélik , hogy augu
stus’ ISdikán egy csinos öltözetű ember, épen midőn a’ ki
rály a’ tuilleriákat elhagyá , egy pisztolyt elejtett, ’s azért 
elfogatott. Már most azonban kitetszik , hogy ezen eset cse
kélység volt. Y’alóban elejtett egy ember a’ tuilleriák’ köze
lében egy pisztolyt, midőn a’ király mellette elkocsizott. De 
kisült, hogy e’ pisztoly töltetlen ’s egészen használhatlan volt, 
egy örökségül nyert rokoni hagyománydarab, mellyet épen 
haza viendő. —

T o u l o n  ba orvosok váratnak, honába evezendők, hol 
minden kórkáz tömve járványlázos betegekkel. Az egészség’ 
állapotja Toulonban még jó ;  Marseilleből ellenben számos 
szökevény tódul oda. A’ szardíniái hatóságok Nizzánál elzár
ták a’ határt a’ Francziaországból jövők előtt, ’s még olly 
hajók is, mellyek a’ cholerának marseillebeni kiütése előtt in
dultak el ’s egészséglevéllel íolkészülvék, visszautasítattak 
a’ szardíniái kikötőből. Augustus’ Íjén M a r s e i l l  e ben 39 
halott közül 12 epemirigyben halt meg.

A’ „Journal des Débats“ egy levelet foglal magában Iloná
ból, mellyben az mondatik, hogy az expeditio Constantiné- 
be nem létesiilend, mivel az A c h m e t  beyjeli alkudozások
nak már is jó sükerök van és hihetőleg a’ kormányzóval, kit 
most Ghelmában lenni mondanak, nem sokára tartandó érte
kezés által bevégeztetnek. E ’ levél egyszersmind közli az al
kubeli szerződés’ tervét. Ennek következésében Achmet bey 
bizonyos mennyiségű pénzt fizetend és a’ béke’ biztosításául 
mindkét részről kezesek adatnak. A’ francziáknak tilos a’bey’ 
birtokába lépni. Következők e’ szerződésnek lényeges hatá
rozatai a’ Journal des Débats’ szavaival: „Achmet legelső 
főnöke az egész constantinei tartománynak; mi csak azon 
kerületre léphetünk, melly egy részről a’ Seybouse ’s a’ hó
nai hegyek által éjszakról és délről be vagyon zárva. E ’ ke
rület’ bátorsága kezesek által biztosítatik. Bagia hasonlag 
élend a’ béke’ jótéteivel , és lakosi a’ folyó’ kerületében a’ 
hegyek’ koszában tartózkodhatnak. A’ legtávolabbi határvo
nal a’ fejérházon tűi egy órányira esik. Mindkét tartomány
nak minden termékei hozzánk hordatandók és csak a’ szabad
almas vásárokon adathatnak el. Ezen egyezés’ bármelly meg
szegése úgy tekintetik, mint szerződésbontás. Achmet fizet 
nekünk. . .  sommát, és még bizonyos számú mérő (fanega) 
gabonát, ökröt, lovat és juhot. Egy francziának sem szabad 
Achmetnél levő kezesinken kívül a’ Seybousen túl mutatkoz
nia. Azonban tulajdonosi vagyunk az első ágyuháznak keleten 
Cap de la Gardeig és la Calle de Francéig, és Achmetnek 
csak joga van e’ kerületet megőrizni. Minden foglyok, szö
kevények és más európai alattvalók erőszakkal vagy önként 
visszaadatnak; ugyanezzel tartozunk viszont mi is. Achmet 
gyakorlandja hatalmát Cap Manifouxtól Tabercaig. Mi adan
dónk neki fegyvert és lőport a’ pártütők’ fenyítésére, és 
szükség’ esetében segítséget is. A’ kabylok visszaadandják 
nekünk azon jogokat, mellyek minket illetnek. Mind a’ két 
részről kezesek adatnak, kik, de fegyvertelenül, az egész 
országban járhatnak.

Spanyolország*.
Az augustus’ 24diki C h a r  t e ban következő két telegrafi 

tudósítás foglaltatik:
1) Bordeaux, aug. 22kén, esti liatodíel érakor.

Z a r i a t e g u y  minden hadastűl visszavonult Segoviába.

Végre itt még megjegyzem, hogy ISOlben a’ szomolnoki 
járás esztendőnként 15 — 16,000 mázsa rezet adott,  azután 
évenként hanyatlott egész 8 — 9000 mázsáig. 1823 óta növe
kedik ismét a’ mennyiség ’s jelenleg megint 2 5,000 mázsá
hoz közelít. De 100,000 mázsa is állítathatnék elő, ha ked
vezőbb körülmények megengednék az érczek’ kimeríthetetlen 
sokaságának haszonra-fordítását.

M a g y a r  s z í n é s z e t .

A’ Hírnöknek e’ tárgyú két értekezésére felelt S. F. ur. A’ 
dolog’ velejére , t. i. azon kérdésre: „ Tétetnek e előkészü
letek színészeink’ szellemi ’s művészeti kimüvelődésére ?“ 
n e mme l  válaszolt. Ez nem is lehetett váratlan felelet mind
azok e lő tt , kik a’ már tett áldozatokat ’s fáradozásokat tel
jesen méltatván , tudják , hogy mindent egyszerre tenni lehe
tetlen. — A’ kérdés azonban nem ilj; mert e’ tárgyról már 
két év előtt értekeztek gr. S z é c h e n y i  ’s D a l i a ,  midőn a’ 
színház’ helyéről folyt egy igen érdekes vitatkozás, sőt ha 
gr. Széchenyi terve elfogadtaték, a’ mostani színház conser- 
vatoriummá fogott alkottatni. E’ vitatkozások’ veleje a’ „Fil- 
lertár’“ másod évi folyamának 51 ik számában látható. Akkor 
a’ mostani színház’ alkotói leginkább attól tartottak, hogy, 
ha egyszerre igen sok és nagy vétetnék munkába, könnyén 
az egész elhalasztatnék, vagy végkép el is maradna. E ’ körül
mény most már örvendetesen megváltozott; van már állandó 
színházunk , pedig olly szép, olly nagy , hogy még sok évig 
állandó nemzeti színháznak be íog illeni. — Eljött tehát már 
azon időpont, mellyben mindazok, kik nem elég fiatalok
nak vélik magokat, hogy a’ magyar színészetnek magában 
történendő s magára hagyandó kilejlése’ következésében még 
remek előadásokat reménylhetnének a’ szép nemzeti színház
ban , szólítassanak fel, hogy a’ szépen kezdett munkát léi
ben ne hagyják, hanem az anyagihoz még a’ szellemit ad
ván, alkossanak a’ nemzethez illő egészet. ’S tudom, nem 
lesz sikeretlen illy felszólítás, mellyet a’ Hírnök ezennel a’ 
jó ügy’ nevében tesz. — A’ szerkesztőt nem áldotta ugyan 
meg a’ sors kincsekkel, ’s azért csak parányi lehet, a’ mit

ajánlhat, de ipara utáni gyümölcseinek egy részét örömest 
rakandja le a’haza’ oltárára, ’s azért az egész közönség előtt 
ajánlja, hogy mig e’ hírlap’ szerkesztését viendi, az alko
tandó szinész-képző intézetre, azon időponttól fogva, mikor 
e’ tárgyban állandó biztosság kezdendi munkálatit, évenként 
száz ezüst forinttal adakozni fog; hogy továbbá a’ Hírnök’ 
hasábjai minden e’ tárgyat illető terveknek, felszólításoknak, 
’s későbben hirdetményeknek, tudósításoknak, számadások
nak stb. ingyen tárva leendnek. — Szívből óhajtja a’ szerkesztő, 
hogy jelen felszólítása minélelőbb kívánt sikert nyerjen; a’ 
most fenálló színházra pedig valamint eddig nem adakozott, 
úgy jövendőben sem fog adakozni, nem ugyan mint az „ügy’ 
nem-barátja“ — mert annak csak a’ logica’ nem-baráti tar t
hatják — hanem hogy a' legűjabban történtek’ következésé
ben ne látszassák szólhatási szabadságát, mellyel mindig ’s 
mindenütt teljes mértékben élend, nehány forinton vagy pár 
topánkán vásárolni. Ennyit a’ dolog’ velejére.

Most még S. F. urnák nehány felelettel tartozom. Kérdi 
ugyanis „a F íllértár’ szerkesztőjét : ismeri e a’ német egye
temi városokat, tulajdon tapasztalásból - e vagy hallomás
ból'?“ Erre a’ Fillértár’ szerkesztője felel a’ „Haramják “ tu
dós fordítójának, hogy tulajdon tapasztalásból, pedig nem 
mint diák, hanem mint érett eszű férj fi. Azonban, habár ott 
sem lett volna, azért még is teljes tudománya lehetne effé
lékről, e’ tárgyról már több évek előtt igy nyilatkozván egyik 
munkájában: „Az utazásokat tehát csak a’ környűlállások te
hetik hasznosokká; sőt azok sokszor még károsak is lehet
nek:  a’ mint valóban egynél többet is lelünk, k i,  a’ külföl
dön beszívott mania nélkül egészen tűrhető ember maradott 
volna, midőn most őtet a’ meg nem emésztett látott dolgok 
megkábították és felette nevetséges űrfivá bélyegezték. — 
Alapos gondolkodáshoz nem egyedül utazások által juthatni, 
,és mi olly időkben élünk, mellyekben tökéletes kimíveltség- 
rc sokkal több kívántatik, mint a’ mit láthatni; az pedig 
mindég csak igen szűk korlátú ész volna, melly többet nem 
tudna, mint  a’ mit kézzel tapin thato tt ,  habár örök zsidó
ként egész éltét utazásokkal tölté cl.“ — ’S valóban, ha csak 
azokról szólhatnánk alaposan, miket magunk lá ttunk , olly

igen üres lenne a’ tudományok’ tára, mint némelly tudomány
tár, ’s II o r v á t  Istvánunk, a’ n e m t u d ó s ,  ugyan nehezen 
felelhetne, ha őt valamelly t u d ó s  kérdőre húzná, valljon 
volt e mindazon helyeken , mellyekről i r , ’s ösmerősei e azon 
személyek, kikről annyi érdekest közöl földiéinek.

A’ vármegyetiszt’ szerencsétlen esete nem sérelem S. F. ur 
előtt. Mindez, igaz, az Ízléstől függ; de tudom,  ha magán 
történt volna, talán máskép okoskodnék felőle. Engedje azon
ban az utasító ur ,  hogy e’ történetről, melly S. ur előtt né
mileg terra incognita, útba igazítsam, mint ollyas , ki azon 
estve a’durvaság’ ártatlan áldozatja mellett állék’s épen ezért 
a’ felsőbb helyről rendéit küldöttség előtt mint tanú fellép
tem. Igaz „hogy az eset a’ német színházban adta magát 
elő;“ de minthogy azon estve a’ magyar társaság játszott, 
talán magának a’ tudós urnák felhozott axiómája szerin t: ,,a 
potiorifit denominatio,“  mégis csak magyar szinészetben tör
tént a’ vidám kis időtöltés. Igaz szinte „hogy ártatlan füty
ü l t ,“  mert L *** ur’ kis kutyájáról, mellynek sikítását a1 
szinészbiráló ifjúság fütyülésnek tartotta , sem gűny t, sem 
hazafiatlanságot föl nem tehetni; de hogy „az öröm- és csend
zavaró a’ házból eltávolítatott“ t. i. a’ kis kutya, annak ellen 
kell mondanom, mert az csendesen haza ment urával, hely
ette pedig a’ még ártatlanabb vármegyetiszt, ki a’ fütyülés
ről nem is álmodott, a’ vad ordítások közt a’ földszinről 
második emeletbe felrohanó ifjak által minden szóváltság 
nélkül nyakon ragadtatott ’s a’ második és első emelet’ lépcsői
ről levettetett, hol kétségkívül csontjait is összezúzza, ha 
az összefutott sokaság közt nem kapaszkodik. Már illy ese
tet ,,a’ felháborodott közvélemény,“ mielőtt a’ dolog’ mivol
tát tudja, helyeselhet; de m o s t , miután az igazság már tör
vényesen kisült, senki józanul védelem alá nem vehet.

Abból, hogy a’ szigoréi szinbirálónak ablakait és hátát nem 
merném assecurálni, azt következteti S. F. u r , hogy „ez igen 
félénk természetet árul el.“ Milly összefüggésben legyen egy 
harmadik’ ablaka vagy háta valamelly ember’ félénkségével, 
egykönnyen meg nem fogható, mert elég, ha valaki magá
ért kiállja a’ sarat, és minden evictio nélkül bátran lép fel 
ön neve alatt. De hogy azért mást is assecuráljon , semmi



V i g o  még lődikén elfoglalva tartá Abadest (Segoviától nyu
gatra), és Segoviához akart közeledni. Es p a r  t e r  o’ két 
csapatja Madrid’ környékéből Segovia felé indult. — A’ da- 
rocai kormányzó jelenti, bogy 1 ödikán a’ követelő és seregei 
a’ camarillai vidéken voltak. Ugyanaz nap O r a a  Ce l l á b ó l  
P e r a l e s b e  (Alhambrától nyugatra) indult, és B u e r e n s  
Santa Eulaliából Visiedo felé vette irányát.

2) Bayonne, augustus’ 23 ., reggeli három órakor.
M a d r i d  augustus’ lókén. A’ franczia követ a’ külügyi 

minister úrhoz: Calatrava’ ministeriuma a’ hadi mozgások’ 
következésében, mellyek sem összeütközést, sem rendetlensé
get nem okoztak, benyujtá elbocsáttatási kérelmét. ISdiki 
kir. rendelet által a’ kabinét következőképen van szerkesztve: 
Espartero minister (hihetőleg hadminister) és a’ tanács’ el
nöke; don P e d r o  C h a c o n  megtartja a’ hadi osztályzat’ 
ideigleni kormányzását; Bardaxi első statustitoknok (a’ kiil- 
ügyek’ ministere) ; Va d i l i  o belügyek’ ministere; S a l v a t o  
igazságminister; Pio Pita Pizarro pénzügy’ ministere; S a n  
Mi g u e l  a’ tengerészet’ ideigleni ministere. — E ’ ministerek, 
B a r d a x i  urat kivévén, mindnyájan tagjai a’ cortesnek. —• 
A’ carlosiak kitakarodtak Segoviából, betegeiket és sebeseiket 
ott hagyván; Castilia’ belseje felé látszanak fordulni. — 
Semmi új sem tudatik a’ követelőről. — Madrid csendes.

A’ „Gazette de France“ -ban ezeket leljük: „ D o n  C a r 
l o s ’ hadai, 2 órajárásnyira közelítvén Madridhoz , e’ város’ 
tornyait és palotáit láthatták. Madridban zűrzavar, félénk
ség ’s kormánytalanság uralkodik azalatt, mig az új IV. Hen
rik’ győzödelmes hadai mindenfelől közelednek, hogy a’ re- 
volutiónak halálos csapást adjanak. A’ rend’ és egység’ elve, 
melly a’ monarchiái rendszerben uralkodik, diadalmat készül 
venni az anyagi erőn , melly a’ bitorlásnak egyedüli támasz
pontja lön. Már most tarthatni c számot a’nagy hadseregek’ 
hatalmára, szövetségekre, mindenre, mit emberi segédforrás
nak neveznek ? Látjuk, hogy a’ társasági rendben valami erő
sebb és győzhetlenebb létezik, ’s hogy a’ monarchiái elv, a’ 
törvényesség 's a’ jog hathatósabb segédeszközök , mint kin
csek és roppant hadseregek. Mennyi ámítás dűlt most du
gába ! ’S mivé lesznek a’ valóság előtt azon hazugságok, 
népkivánságok ’s nemzeti akaratok, inellyekkel egy bitorlott 
királyszék körülvétetett? Tehát mégis eljő a’ világosság’ és 
igazság’ napja, ama’ nap,  mellyen minden tévelygés elenyé
szik, mellyen minden jog helyre állítatik ! E ’ nap , úgy tet
szik , Spanyolországra nézve eljött. V. Károly közel van tö
rekvéseinek czéljához , ’s azon eszközök, mellyek’ segedel
mével olly csudálatosán diadalmaskodott, kezeskednek ne
künk azon használatról, incllyre diadalrnát fordítandja. Tisz
telet V. Károlyinak! Tisztelet a’ hősi Spanyolországnak! 
Tisztelet mindazoknak, kik egy fenyegetődző revolutio miatt, 
mellyet négyes-szövetség segélt, a’ háza’ boldogsága felől 
nem estek kétségbe!“

A’ „Gazette de France“ azon hivatalos tudósítás iránt, 
mellyben C a l a t r a v a ’ ministeriumának Espartero által tör
tént megbuktatása jelentetik, következőkép nyilatkozik: ,,E’ 
tudósítás egy igen fontos lettdolgot közöl, t. i. a’ Madridban 
történt ministeri revolutiót, mellyet katonai mozgalmak előz
tek meg, de sem összeütközést sem rendetlenséget nem okoz
tak. Ennélfogva hihető, hogy Espartero’ tisztjei összegyűl
tek , a’ kormányzó királynétól eddigi ministeriumának elbo
csátását és újnak alakítását kivánandók. — így tehát a’ Ma
dridba hívott katonai erő, mint előre lehete lá tni,  legelőbb 
is azon igazgatás ellen támadt, melly védelmére tarta szá
mot. Espartero , ki eleinte vonakodott a’ hadministeri tár- 
czát elfogadni, most elfogadja, mivel az minister-elnökség- 
gel ’s valóságos dictaturával van összekötve, mellynek követ
kezései olly kétes körülmények között ’s a’ legnagyobb gyen
geség’ állapotjában, mellybe Spanyolországban a’ revolutio-

sziilte hatalmak mindnyájan estenek, igen messze terjedhet
nek. — E ’ történet’ másodrendű következése a’jelen cortes- 
gyülés’ eloszlása leend. (E’ gyűlésnek az előbbi ministerium 
alatt is rövid időn el kellett volna oszlania.) Képzelhetni, 
milly forradalmat sziilendnek majd az új választások az el
mékben, milly nyugtalanságokat támasztandnak ’s milly aka
dályokra fognak bukkanni olly országban , hol a’ polgárhá
ború minden ponton diihösködik. Mindezen körülmények 
csak a’ törvényes ügynek használhatnak, egyedül ebben fog
laltatván a’ rend’ és boldogság’ elemei, mellyeknek szüksé
gét Spanyolország most jobban érzendi mint valaha.

A’ „Journal des Débats“  augustus’ 24ről következőképen 
vélekedik a’ madridi katonazendülésről: ,,A’ hadi tudósítá
sok’ érdekét, ma a’ ministeri revolutio’ fontos eseménye, 
melly Madridban mostan létesült, úgyszólván egészen el
nyeli. — Ezt már akkor sejdítették, midőn látták, mikép 
E s p a r t e r o  Madridban tartózkodását C a l  a t r a v a’ ministe- 
riumának kívánsága ellen meghoszabította ’s csak alvezércit 
küldötte a’ segoviai útra, hogy a’ dolgok’ politikai oldalát 
maga kémlelje. — A’ la granjai zendülés óta szüntelen elő
meneteleket tön az ellenség, a’ spanyol hadsereg (a’ király
néé) pedig mindinkább gyengült. Sem a’ régi törvényszeres- 
ség, sem Calatrava’ stoicusi szigorúsága, sem M e n d i z a b a l ’ 
állított ügyessége nem tön valamit az alkotmányos ügy’ hasz
nára. A’ kormánynak minden erejét a’ cortes’ különféle 
czimboraságainak féken-tartására kellett vesztegetnie. A’ ki
rályi hatalomra, egyik tárgyára az isteni tiszteletnek és val
lásnak a’ spanyol nemzetnél, árnyék vettetett, semmi hasz
nára a’ nyilvános szabadságoknak, az országnak pedig, a’ 
carlospárti felkelés elleni védelmét illetőleg, tetemes kárára, 
melly felkelésnek lelkét főkép ama’ hatalomhoz ragaszkodás 
teszi. Calatrava bizonyos nemét gyakorlá a’ polgári dicta- 
turának, minden befolyás nélkül a’ háborúra , pedig jelenleg 
a’ háború az egyetlen életkérdés. — Azt is meg kell enged
nünk,  hogy ő a’ királynét igazi pedant gyámság alatt tar
to t ta ,  ha visszaemlékezünk utolsó beszédére, mellyben a’ 
cortesek előtt Ma r i a  K r i s z t i n a ’ remek tanulékonyságát 
erősíté. A’ legfőbb hatóságnak ezen megsemmisítése , egy 
lényegesen monarchiái országban, szükségkép hanyaggá tévé 
a’ nemzetügy iránti buzgalmat, ’s igy a’ nemzetiigy metaphy
sical fogalommá súlyedt a’ népre ’s katonákra nézve, kiknek, 
mint tudjuk, véleményeik’ eleven személyesítésére van szük
ségük , hogy azokat hévvel és állhatatosan védelmezzék. — 
A’ hadsereg sem bért sem ruházatot nem kapott. Hány szo
morú tudósítást olvastunk erről a’ hírlapokban ’s határszéli 
levelekben! Még azon katonák is, kik Esparteróval mentek 
Madridba, ’s kik a’ hadsereg’ színét ’s javát képezik, a’ ma
dridi aug. 15. hírlapok szerint, rongyos egyenruhában lép
deltek el a’ főváros’ lakosai előtt. — A’ vezérek, Önmagokra 
hagyatva, ’s az egésznek igazgatása nélkül — mert a’ mini- 
stertanácsban mit sem tudtak a’ háborúról — elhagyatva, pénz 
’s élelem nélkül, hiában adák elő többrendbeli tudósítások
ban a’ katonák’ Ínségét. — Mit tett a’ cortesgyülés, meg Ca
latrava’ kabinétje e’ terhes állapot’ könnyítésére? Egy sereg 
törvény felett vitatkoztak ’s egy rakás körlevelet bocsátottak 
ki, mellyek Spanyolországban még tiz esztendeig sem fog
nak használtathatni. — Azonban dón C a r l o s ,  ki előbb 
a’ bask tartományokra volt szorítva , hadseregével Spanyol- 
ország’ egyéb részeibe rohant. Miután győzödelem és csata- 
vesztés különféleképen, egyiránt csalékonyan váltogatták egy
mást, dón Carlosnak egy hadosztálya elfoglaló Segoviát ’s 
a’ la granjai kastélyt, ugyanazon palotát, mellyben Calatrava’ 
ministeriuma koholtatott, és most épen azon pillanatban, mi
dőn a’ carlospártiak e’ királyi lakba lépének, Calatrava’ mi
nisteriumának napja leáldozik egy rendelés’ következtében, 
mellytől mindig félt, ’s melly Esparterót és hadait a’ főváros’

védelmére hívja. — Nem tudjuk voltaképen, minő katonai 
mozgalmakról beszél a’ hivatalos tudósítás; de hihető
leg Espartero’ hadának valamennyi tisztje által aláirott ké
relemlevelet ért, mellyben a’ királynétól ministeriumának el- 
bocsátatása kívántatik. Egy madridi hírlap aug. lökén, te
hát a’ revolutio előtt két nappal, említi e’ kérelmet, mint olly 
lépést, mellynek a’ legkomolyabb következései lehetnek.“ — 
De meg van e már szabadítva Spanyolország ezáltal ? El 
van e már fojtva a’ polgárháború? Visszanyomatott e már 
ezáltal dón Carlos győzödelmes bandáival Navarra’ hegysé
geibe és szurdokaiba? Korántsem: a’ veszélyek ugyanazok 
maradnak ; a’ polgárháború még mindig épen olly fenyegető ; 
dón Carlos még mindig épen olly erős. De mi azt hisszük ’s 
őszintén reméljük, hogy a’ királyné’ ügye végre képes leend, 
új védeszközöket kifejleszteni,. nagyobb törekvéseket tenni, 
több segédforrást találni a’ spanyol nemzet’ legtisztesb és 
legfölvilágosultabb részének rokonérzeteiben.“

A’ „Courrier Francais“  a’ madridi legújabb történetek’ kö
vetkezésében E s p a r t e r o  felől imigy nyilatkozik: E s p a r 
t e r o  sem hő alkotmány-szeretetének, sem elegendő hadi 
munkásságának nem adta olly próbáit, mellyek reményt nyújt
hatnának, hogy azon katonai mozgalom, melly őt a’ kor
mányra emelé, a’ szabadság’ szellemének hatalmas ösztönt 
adand ’s a’ hadi munkálatok’ erejét tetemesen nevelendi. — 
Van okunk hinni, hogy Espartero azon elsőbbséget, mellyet 
neki a’ parancsa alatti hadak adónak, ’s azon fontos szere
pet,  mellyet a’ főváros’ veszélyei által nyert, arra akarta 
használni, hogy magát a’ hatalom’ birtokába helyezze; hihe
tőleg nem kevésbé tartá szemei előtt becsvágya’ kielégítését, 
mint Madrid’ megszabsdítását. Mi ugyan nem azon gyanú
ból szólunk, mellyel talán roszakaró bizalmatlankodók rég
óta viseltetnek iránta ; de midőn magát a’ legfőbb hatalom’ 
birtokába helyezi, azon kötcleztetést vállalja fel, miszerint 
mindent elkövetend, hogy Spanyolországot don C a r l o s ’ 
merényeitől megszabadíthassa ; ellenkező esetben nevét örök
re meggyalázná. Azon gyanításokba sem akarunk mélyeb
ben ereszkedni, mellyek csudás hatalomra-jutását meghite
lezni látszanak; a’ jövendő minélelőbb meg fogja mutatni, 
alaposak e ?“

Madrid, 31101181118’ 12-
Egy idevaló hírlapban Scgoviának a’ carlospártiak által tör

tént bevételéről következő adat foglaltatik: „Három vagy 
négy nappal a’ carlospártiaknak Segovia’ falai alá érkezte 
előtt e’ város’ tartományi biztossága az ellenség’ közelgeté- 
séről tudósította a’ ministereket, egyszersmind oda nyilatko
zo tt ,  hogy minden védelmezés lehetetlen volna, hacsak ne
kik lőszert ’s legalább 300 gyalog katonát nem küldenek. 
Illy számú katonaság azért lenne szükséges, hogy a’ nagy ki
terjedésű kőfalat ótalmazná, melly több helyen félben van 
’s még nincs fölépítve. A’ ministerium meg is ígérte Sego
via’ küldöttjeinek, hogy a’ kivánt segítséget, vagy legalább 
annak egy részét,  elküldendi; de Ígéretét nem teljesítő“, ’s 
4én reg. 6 ór. az ellenség megjelent ’s azonnal tüzelését elkez
dette. A’ városban csak 8 — 10 katona volt „a ’ kormányzó 
királynő’ ezredéből, — a’ castiliai önkénytesek’ zászlóaljának 
egy csapatja, a’ tartomány’ 15 — 16 miqueletje ’s mintegy 300 
segoviai nemzetőr. Mind e’ mellett is a’ megtámadásnak 
ellentálltak ’s az ellenségre visszatüzeltek, melly mintegy 
3000— 3500ból állott, és a’ legelső megrohanással a’külváro
sokat magáévá tette. Azonnal elfoglalta a’ szentegyházakat, 
kolostorokat ’s magányosak’ házait, ’s onnan szakadatlanéi 
tüzelt a’ sánezok’ ótalmazóira. Tiz és fél órakor két zászlóalj 
közelített a’ falakhoz, mellyekhez egyes lövészeik’ (tirail
leur) ótalma alatt több helyeken ostromhágcsókat támasz
tottak. A’ san-cebriani bástyát az első megtámadás’ alkal
mával nehány nemzetőr jól védelmezte, midőn hirtelen e’ ki

józan logika szerint nem lehet következtetni. Inkább azt le
hetne félénknek mondani, ki mást assecurál vagy czimborá- 
já t  vitéz szavakkal bajnokilag biztatja , de ha ad fractionem 
panis kerül a’ dolog, ágy alá búvik. Mondják, hogy nehány 
hónap előtt Buda körül illyesmi történt egy tudóssal. — 

„Egyébiránt, mond S. u r , nem igen volt szerencsém a’ 
budai néhai magyar színházban látni a’ kérdezőt.“  — Szé
pen , igen szépen köszönöm! Ítészemről a’ szerencse. Meg
vallom azonban, hogy csak annyiszor voltam ot t ,  mi gaz  
uralkodó középszerűségről, ne mondjam silányságról, meggyő
ződtem ; de ha csak távolról is gyaníthatám, hogy illy hi
res tudósnak szemeit magamra vonni képes vagyok, soha egy 
magyar előadást sem-mulasztottam volna el.

Még igen sokról okoskodik S. F. ur remek két értekezé
sében ; mire azonban inkább hallgatok, nem fedezhetvén föl 
az igen mélyen rejtezett bölcseséget. így inkább mindent 
elhiszek ellenzés nélkül, most sajnálván legelőször, hogy tu
dós nem vagyok. De fölvirrad talán egykor ama’ boldog nap, 
mellyben maga a’ mester vonandja félre a’ fedező leplet, hogy 
a’ fényre hozott bölcseséget annyira bámulhassa az oktalan 
sokaság, mint egy széttört kövületből előmászó ezerévii va- 
racskos békát.

Fogadja végtére S. F. ur bizodalmas kérésemet: nyújtson 
minélelőbb mulattató anyagot a’ llirnök’ olvasóinak.

A’ franczia journalisticának ingatagsága, felületessége, 
sőt fonáksága kitetszik a’következő furcsa czikkelyből, melly 
a’ „Journal des Débats’“ f. c. august. 2 5i számában első 
helyet foglal:

„ Magyarország. — B a r d i c i e v ,  aug; 5. (privát levelezés). 
Mig a’ fenséges diplomatia összegyűl Toepliczben, Karlsbad- 
ban ’s a’ németországi fürdőkben, a’ szabadelmú magyarok 
Bardieiev felé sietnek. Mióta ismérem ezt a’ kis várost, soha 
sem érkezett oda olly nagy tömeg. Ezek nem egyedül fiirö- 
dők , hanem magyar hazafiak, kik országuk’ ügyei felől ta
nácskoznak: azt vélné az ember, hogy ez egy kis országgyűlés

(diétines) , miilyenek hajdan tartattak a’ magyar és lengyel 
diéták előtt. Magyarországban két külön párt létezik: az 
egyiket mérsékeltnek nevezik’s azt P o l o t e c h a j  ur vezérli, 
a’ magyar diéta’ titoknoka, nagy érdemű férfi, ki földiéitől 
egy arany billikomot kapott a’ múlt országgyűlésen a’ hazá
nak tett szolgálatiért. E ’ felekezet azt kívánja: lször hogy 
az igazgatási és törvénykezési irományok magyar nyelven 
szereztessenek ’s hogy a’ német nyelv’ tanítása ne legyen 
már kényszerített oktatmány az alsóbb iskolákban; 2or hogy 
a’ magyarországi őrkatonaság kirekesztőleg honi ezredekből 
álljon , nem pedig olaszokból ’s más ausztriai seregekből; 
3or hogy a’ földesúri törvényhatóság örökre eltöröltessék. 
Ezen utolsó kívánat kirekesztőleg a’ rabszolgák’ érdekében 
vagyon.

A’ második felekezet, mellyet túlságosnak bélyegeznek, 
csak kevés számmal találtatik Bardieievben; de küldött oda 
két követet, B a r t s  aj  és D r a v e t s k y  urakat, azon utasítás
sal, hogy a’rabszolgák’ teljes felszabadítását szorgalmazzák 
és azoknak törvény előtti egyenlőségét a’ nemesekkel és pol
gárokkal, nemkülönben változást az igazgatási rendszerben 
és az ausztriai hivataloknak született magyarokkali betöltését.

E ’ két pártnak szándéka , hogy két kérelem-levelet küld
jenek F e r d i n a n d  Császárnak mint magyar királynak. E ’ 
kérelmeket általnyujtandják neki Pesten tartózkodása alatt, 
a’ hová ő September’ első napjaiban megérkezend. Számos 
mágnások a’ mérsékelt párthoz kapcsolák magokat; csak egy 
igen kis rész maradt indifferens.

Noha találtatnak diplomaták Ausztriában, kik a’ bardieievi 
gyülekezetei gyermekségnek tek in tik , bizonyossá tehetem 
Önt, hogy ők fontos tárgyakkal foglalatoskodnak, ’s hogy előbb 
utóbb az ausztriai kormány elismerendi ügyök’ törvényességét, 
’s igazságot szolgáltatand nekik. M e t t e r n i c h  ur, egy min
den tekintetben fenséges férjfiu, igen jól á tlátja , hogy ki- 
vánataik alaposak. Ö mint magyar polgár irt földijének, Po
lotechaj urnák, egy igen kecsegtető levelet, mellyben bölcs 
tanácsokkal ellátja. Polotechaj ur barátjaival közié e’ hires 
diplomatának abbeli tanácsát, hogy semmit se hirtelenked- 
jenek, hanem lassan és lépcsőnként haladjanak előre, annál

inkább, mivel a’ Császár jó hajlandósággal viseltetik a’ ma
gyarok iránt.

A’ magyar huszároknak több főtisztei meghivattak a’ \voz~ 
nesenski hadgyakorlatra , de közűlök egy sem fogadta el a’ 
meghívást. Ezen megtagadásért nem neheztel a’ kormány, 
melly az orosz befolyástól tart mindazon jobbágyaira, kik a’ 
görög vallást követik.

Köztünk sok lengyel, szerb, erdélyi, oláh ’s moldvai ne
mes találkozik; azt gondolná valaki, hogy mindezek magyar 
honfiak, látván azon testvéri vonszódást, melly köztök ’s a’ 
bensziilöttek közt uralkodik.“

Illy képtelenség csak Francziaországban találhat hitelt ’s 
commentátióra nem érdemes.

Francziaországban már több hónap előtt So b r i t  mint 
magyarországi haramiahőst a’ színpadra léptették; most Ber
linben is augustus’ 28án ezen czím alatt: „Sobri a’ rabló“ víg
játék 1. felvonásban, D up ő r t  Pál után fordította A. C 0 s- 
már ,  megjelent. A’ dolog’velejére nézve csak az a’ különbség, 
hogy külföldön vígjáték gyanánt adják , mi nálunk tragoedia 
volt. —

Franczia hírlapok szerint császári ukas által a’ tisztvise
lőknek, különösen Lengyelországban, bajusz’, pofa-’s kecske- 
szakái’, franczia és spanyol divatúviselése újólag megtiltaték, 
a’ tanulóknak is megparancsoltatott, hogy rövid hajat hord
janak. Nevezetes, hogy Mahmud szultán ugyanaz.időben 
Törökországban a’ szakál-hordozást európai módra szándé
kozik behozni.

E g y e s ü l e t i  g y a p j ú - r a k t á r  P e s t e n .  Érkezett gyap
jú aug. 25ikén 11 köteg 1380 font bárány-gyapjú gr. B a r -  
k ó c z y  Jánostól.



ál tás hallatszok: „Elvesztünk, oda vagyunk! Az ellenség 
más oldalon a’ városba nyomult!“ Ezen szózat, jóllehet 
csak állárma volt, rémülést és kedvcsökkenést terjesztett el 
az ótalmazók között; a' falakat elhagyók és nagy sietséggel 
húzták magokat az Alcazar’ irányában vissza. A’ többi pon
tokat a’ nemzeti őrök’ ellentállása mellett is bevették, kik 
midőn az ellenség az Alcazarból előtódult, visszavonultak. 
Nehány nemzeti őr a’ falakon megöleték,’s 25—30, valamint 
2 egyik 12, másik 4 fontos ágyú lőszerestül a’ carlospártiak’ 
kezébe jutott. Azonban az előlövészek estveli öt óráig tü
zeltek ’s akközben , hogy a’ helybeliek magokat a’ védelme- 
zésre késziték, mások a’ város’ megszállásához fogtak ’s 
tizenkét fontos ágyujokat az erősség ellen szegezték. Az os- 
tromlattak számos apró ágyukat hordtak a’ belvárba, inellye- 
ket a’ kiilbástyákon találtak, hogy az ellenség valamikép 
azokat magáéivá ne tegye. Estveli 5x/2 órakor a’ carlospár
tiak egy alkukövetet küldtek, el is kezdődtek az alkudozá
sok a’ nélkül, hogy a’védelmi előkészületeket iélbeszakasztot- 
ták volna. Már késő volt, midőn az ellenség’vezére következő 
föltételekre állott: „ A’várat, mostani ótalmazóik clhagyand- 
ják, hanem a’ tisztek ’s katonák ruháikat, podgyászokat, az 
elsőbbek fegyvereiket is megtartandják; minden osztályú 
tisztviselők megkiméltetnek; a’ nemzeti őrök a sorkatona
sághoz csatoltatnak, hanem ünnepélyesen meg kell igérniek, 
hogy soha dón Carlos ellen fegyvert nem fogamlnak; a’ ka
tona-iskola’ növendékei fegyvereikkel oda mehetnek, hova 
akarnak; minden hadiszerek valamint a’ statushoz tartozó 
tárgyak, a’leltárral (inventarium) és szokott szertartással ál- 
taladatnak.“ E ’ föltételek’ következtében a’ várnak egy óra’ 
eltöltével által kell adatnia. Mivel pedig még mindig azon 
csalóka reménnyel kecsegteték magokat, bogy Madridból 
vagy az ó castiliai főkapitánytól segitség érkezend, az ostrom- 
lattak, hogy időt nyerjenek, egy juntát neveztek ki, melly meg
hatalmaztatok, hogy az ellenséggel alkudozzék. Sikerült is 
az alkudozásokat aug. 5ke’ virradtáig húzhatnia; azalatt meg- 
állapítaték, hogy a’ nemzeti őrök a’ feljebb említett eskütől 
felmentessenek, ’s oda mehessenek, a’ hova kedvök tartja, 
és számokra öt órányi messzeségre bátorságitó kiséret ren
deltessék. A’ haditanácsban összegyűlt tisztek azonban ál- 
tallátták, hogy Alcazar ki nem állhatja az ostromot, mivel 
ágyúit, nevezetesen a’ 12 fontost reggel az ellenség eltog- 
lalta. A’ mérnökök valóban különösen a’ kerti oldalon a’ 
várat olly gyengének találták , hogy éjjel e’ helyen több ka
tonák kiszökdöshettek. Egész aug. 4ke’ folytában az ostrom- 
lottak Vi g o  vezérnek ótalmukra jövetéről semmit sem vet
tek észre, és sem osztálya sem táborszeme Segovia’ környé
kén nem mutatkozott; pedig az ostromlottak egész nap a’ 
székes-egyház’ ’s Alcazar’ tornyaiból, honnan az egész kö
rülfekvő vidékre elláthatni, ezek után nézegettek. Csak kö
vetkező napon közelített Mendez Yigo’ serege 5 órányira 
és táborszeme 2 órányira a’ városhoz ; hanem a’ vár magát 
már korán reggel feladta.“ Segovia két órai zsákmányolta- 
tásnak volt kitéve, ha ugyan a’ „Castellano’“ levelezőjének 
hitelt adhatni: hanem ugyanazon iromány hozzá teszi, hogy 
mind a’ mellett is Z a r í a t e g u y  vezér’ mérsékleti magavise
letét a’ városban tapasztalták. Tudva van, hogy a’ carlos- 
párti osztály Madrid’ környékéig ment és 11 én az ó-castiliai 
főkapitány’ seregével valamelly csekély csatába keveredett, 
ki is tudósításában azt mondja, hogy vitéz katonái az ellen
séget Hozástól Torreladonesbe visszavonulni kényszeríték. 
Rozas az a’ pont, hol a’ nagy országutak Madridból Segovia 
felé San lldefonsón keresztül ’s Madridtól Escurialba ketté
vágódnak. Torreladoncs valamivel éjszakiabb részén fekszik 
a’ most nevezett országutnak Columnar Viego felé. Mind a’ 
két pont igen közel van Madridhoz.

N ém etország* .
Frankfurtból angustus’ 22dikén ezt Írják: T h o r w a l d s  en 

már kinyilatkoztató magát, hogy városunk’ számára Göthe’ 
emlékszobrát mintázandja. Thorwaldsen e’ munkát bevégzi, 
mielőtt Rómát elhagyná. — A’ Göthe’ emléke’ iigyebeli biz
tosságnak tegnapi ülésében Thorwaldsennak egy levele ol
vastatott föl, mellyben ez emlékrőli képzeteit kifejezi. Hi
hető, hogy azokat a’ biztosság, kivált a’ fődologra — szo
borra — nézve elfogadandja, ’s a’ művésznek szabad kezet en- 
gedend. A' szobor óriási leend ’s lantra támaszkodó alakot 
ábrázoland.

A’ selyemtenyésztés Bajorországban nem csak a’ regeni és 
alsó-mainai kerületben s tb . , hanem nehány helyen Rezat ke
rületben is jó foganattal űzetik. Anspachban p. o. N e u m e y e r  
gombkötőmester az idén 246 font cocont (selyem golyót) 
nyert. E ’ szorgalmas selyemtenyésztőnek egy 8 holdas föld
téren 20,000 darab eperfája, egy egészen franczia módon in
tézett jeles magnaneriája (Bajorországban bizonyosan első), 
tökéletes motólakésziilete és egy igen czélirányos sodró mű
szere vagyon , melly által a’ selyem egészen elkészítetik a’ 
bolti eladásra. Magnaneriájának derék elintézése által már 
22 nap alatt selyemgolyókat kap. JNeumeyer, ki a’ selyem
tenyésztésre eddigelő saját vagyonából tetemes áldozatokat 
te t t ,  még sehonnan sem vigasztalhatja magát tulajdonképeni 
segitséggel. Ila már napjainkban a’ főrendek a’ selyemteny
észtő egyesületnek, melly nem csekély erővel bir, 300 forint 
segédpénzt akarnak adni, tehát még hajlandóbbaknak kellene 
hinni arra, hogy hasonlót cselekedendnek egy magányos 
polgárra nézve is , kinek serény iparkodásai már a’ legkielé- 
gítőbb eredményekre vezettek.

Olaszország’.
A’ „ G a z e t t a  di  M i l a n o “ e’ tudósítást közli: A’ Ná

polyiról hozzánk érkező tudósítások folyvást kedvezőbbek. 
Ama’ virágzó fővárosnak , melly az öldöklő nyavalya’ követ
kezésében egy ideig naponként 400 lakosát látta elhullani, 
most ismét visszatér előbbi vidorsága. Augustus 12diki le

velek jelentik, hogy minden készen volt más nap, augus- 
tus 13díkán, az érseki templomban ’s azután minden szent
egyházban ünnepélyes Tedeumot tartani. A’ sétahelyek újra 
föléledtek, a’ toledoi utcza kínálkozik szokott szépségeivel? 
és az elmék visszanyerik nyugalmukat.

Nápoly, augustus’ 15.
Messinából augustus’ 14éről érkezett levelek szerint d e l  

C a r e t t o  vezérhadnagy’ parancsa alatt Cataniába katonaság 
érkezett. Ezt ugyan a’ nép nem legjobban fogadta; mivel 
a’ hozzá legelőbb közeledett katonáktól fegyvereiket elszed
ték, de azokat mindjárt vissza is adták a’ nélkül, hogy vala
melly erőszakoskodásra vetemedtek volna. — Messinában az 
egészség’ állapotja még mindig nyugtató.

H e l  v e c z i a .
G l a r u s  cantonban egy kis vihar kerekedik. Az líj alkot

mányt, melly szerint a’ katolikusoknak épen annyi ’s nem 
több polgári jogok engedtetnek, mint a’ protestánsoknak, a’ 
vagyonos katolikusok elfogadják ugyan; de nehány áskáló
dok és a’ fellovalt tömeg ellenszegülnek. A’ papságot fel 
akarják menteni a’ polgári eskütől. Továbbá vonakodnak a’ 
k a to l ikus  főhelyek’ községtisztjeit megválasztani; ’s még 
a’ múlt héten is tartatott ka to l ikus  közgyűlés, noha illyest 
az alkotmány el nem ismer. Már most Glarus, Zürich és St. 
Gallen cantonokhoz kérelemmel folyamodott, ’s már tegnap 
innen egy zászlóalj gyalogság, egy század pattantyús és egy 
osztály gyorslövész kiildeték oda őrködés végett. Azonban 
még mindig hihetőbb marad, hogy az elégiiletlenek, ha 
S c h w y z b e  helyzeti reményökben megcsalatkoznak , lefog
nak csendesedni, mielőtt erre fegyveres erővel kényszerítet- 
nének. — A’ baseli hirlap ezt Írja Glarusból: A’ k a to l ik u s 
oknak újra vég határidő adatott augustus’ 17dikéig. S c h i n d 
l e r  ur és T s c h u d i  Näfels’ községét összehivandják és kö
telességük’ teljesítésére intendik; ha ez nem sikerül, akkor 
Náfelst az ellenszegültek’ költségén egy zászlóalj katonaság 
fogja megszállani. A’ katolikusok még mindig reményük 
a’ segélyt Úriból és Schwyzből; de ott minden csendben 
vagyon. Azért, hogy a’ reformált kormány még mindeddig 
nem használt erőszakot a’ ka to l ikus  kisebb szám ellen, 
sokan igen nehezteltek, kik tüstént nem csak cantonuk’ 
illetőségét, hanem még ezenkívül két zászlóáljat ajánlottak 
Zürichből és St. Gallenből e’ zűrzavar’ lecsillapítására. A’ 
lövész-egyesület is segítségével kínálkozott.

M a g y a r  g y a | i j u  v á s á r .

Tek. ns. Vas vármegyéből az itt következő érdekes közle
ményt vettük:

Nemes városi Tanács! Hazánk’ sinlődő kereskedése ’s ter- 
mesztményeinknek bizonytalan és gyakorta egykét vidékben 
tartózkodó kereskedőknek kényétől függő ára azon szomorú 
helyzetbe tette országunkat, hogy mind kereskedésünk’ jobb 
lábra állíthatása, mind pedig termesztményeinknek, leginkább 
pedig hazánkban jó előmenetellel ’s már most nagyobb men
nyiségben tenyészett gyapjú’ árának biztosítása iránt gondos
kodnunk kelletik.

Egy illy módnak gondolok a’ többek közt lenni azt is, ha a’ 
dunántúli vidékünkben, (a’ mint ez sok külső tartományokban 
nagy haszonnal történik) a’ gyapjúra nézve bizonyos helyen 
’s időben közönséges gyapjuvásárok köz egyetértéssel megha- 
tároztatnának, a’ hová mind a’ magányosok magok tenyésztett 
gyapjúikat elszállíthatnák, mind pedig a’ kereskedők nagyobb 
számmal ottan megjelenve, tetszésők szerint a’ gyapjút első 
kézből válogatva megszerezhetnék ’s igy azon hasznok, mellye- 
ket a’részes kereskedők magoknak összeszereznek, egyenesen 
a’ tenyésztőkre háramolhassanak.

Mindenek előtt tehát egy illy helynek ’s a’vásárok’ tartása’ 
idejének közakarattal ’s egyetértéssel meghatározása szüksé
ges lévén, a’ nemes városi tanácsot, kit hazánk’ virágzására 
szinte törekedni tudunk, ezennel hivatalosan kérjük, hogy 
részéről egy választmányt, melly a’ részünkről e’ végett már 
kiküldött Zalabéri H o r v á t h  János, Pallini I n k e y  János 
cs. kir. aranykulcsosok, He r t é l é n  dy Károly, O s z t e r h  lie
b e r  József, II é r t é l é n  dy György táblabiráinkkal egész vi
dékünk’ majdnem közép pontján ’s általunk javallatba tett 
Pápa mezővárosban a’ f. észt. Szent-Mihály-hó’ lső napján 
összejővén, ott mind az illyes gyapjuvásárok’ helye, mind 
kivántató egyéb hasznos intézkedéseknek köz egyetértéssel 
megállapítása felett tanácskoznék, kinevezvén, ’s ebbéli fel
szólításunkra tett határozatáról, ’s az elfogadás’ esetében e’ 
közös választmány’ javallatára későbben teendő intézkedései
ről bennünket tudósítani szíveskedjék. Többire maradván. 
Költ Zala-Egerszegen 1837. észt. piinkösd-hó’ 29ik ’s több 
utána következett napokon folytatva tartatott közgyűlésünk
ből — a’ nemes városi tanácsnak — kész jóakarói Zala megyé
nek közönsége, psent. 10. Julii 1837. Nr. 468. Szabad kir. ns. 
Kőszeg városa’ tanácsának.

T. ns. Zala vgyének levele’ következésében a’ gyapjuvásá
rok és raktárhelyek’ érdemében kidolgozott véleményes uta
sítást a’ kiküldött tanácsbeliek a’ ns. tanácsnak bővebb bírá
lása és további rendelkezés végett bemutatták aug. 2 5én 1837.

'1. ns. Zala vgye’ közönségének e’ folyó évi piinkösd-hó’ 
29ről ezen szabad kir. Kőszeg városa’ nemes Tanácsához in
tézett felette becses levelében lett abbéli szives felszólításá
nak következésében, hogy a’ dunántúli vidékünkén felállítan
dó bizonyos gyapjuvásárok’ legczélirányosb létesíthetése, va
lamint is azok’ helyének ’s idejének meghatározása iránt Pápa 
mezővárosában a’ folyó 1837ik évi sept. lső napján tartandó 
tanácskozáshoz, ezen szab. kir. város is választmánya által 
járulna, az e’ végett kiküldött tanácsos uraknak adandó uta
sítás.

Miután a’ fentisztelt megye’ értekezésének következésében 
ezen buzgó hazaíiui igyekezet főczélul oda törekednék, hogy

hazánkban tenyésztett gyapjúra nézve bizonyos helyen ’s időn 
közönséges vásárok liatároztatnának, kiküldött urak a’ t. gyü
lekezetnek ezen szab. kir. várost, mint e’ végre legczélirá
nyosb helyet ajánlani azon tekintetből minden igyekezettel 
iparkodjanak, mivel az ausztriai birodalom’ legfőbb kereskedő- 
utja Bécsbe, Gréczbe, Zágrábba ’s Olaszországba városunkon 
keresztülvezetvén, mind ez, mind a’ többi ide vezető mellék- 
mindösszesen 6 utak olly karban állanak, hogy nem csak a’ 
hazai tenyésztők gyapjúkat könnyen azokon ide szállíthatnák,' 
hanem a’ vevők is távolabb vidékről kényelmesen ’s bátrait 
megjelenhetnének ’s meg is jelennének, minthogy számos 
külföldi kereskedők, kik mélyebbi utazásoktól előítéletek 
miatt tartanak, kereskedésük’ üzhetése végett gyakorta inárig 
is városunkba (Bécsnek csak egy napi távolléte’ tekintetéből 
is) megfordulnak, ’s akkoron az általok keresett áru’ itteni 
feltalálása’ esetében még számosabban megjelenvén, ezen 
külföldi vevők’ nevezetes szaporodására bizton számot tartani 
lehetne; — bizonyossá tehetvén a’ t. gyülekezetét kiküldött, 
tanácsos urak az iránt, hogy valamint ezen szab. kir. város’ 
útjainak jó karban leendő tartását a’ közjó’ tekintetéből is 
mindenkor főbb kötelességének ismérte, úgy jövendőben is 
ezen javallatba tett hazaíiui igyekezet sikeresítetésekor költ
ségei ’s fáradozásai részéről múlni nem fognak. Méltó tekin
tetet érdemel továbbá az is ,  hogy városunk’ kebelében több 
mind tűzi mind vizi veszedelemtől mentes helyek a’ szük
ségkép kivántató raktárok’ felállítására találtatnak, mellyek 
részént polgáraink által e’ czélra tüstént alkalmatosokká té
tethetnének, részént ebbeli kereskedéssel foglalatoskodóknak 
kijeleltetvén, czélukra annál inkább jutalmasan fordítathat- 
nának, mivel határunkban mindennemű épitő-anyagok létez
vén, ezeknek olcsó ára, valamint az építési költségek’csekély
sége is sokkal jobban szembetűnő, mintsem ebből eredő elke
rülhetetlen hasznos következésekről kételkedni 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 legbá- 
torságosabb helyen készen álló tág raktárát addig is, miglen 
több illyetén czélra szánt raktárok felállítatnának, a’ városi 
jogok’ épségükben leendő fentartása mellett, átengedni. Ide 
járul még az i s , hogy a’ sz. kir. városok mind a’ köz boldog- 
ítás, mind egyes lakosok’ polgári szerencséjük’ elérésének 
legsikeresb eszközéül a’ kereskedést tapasztalván, ezen kirá
lyi város is ebbéli közjótékony czélhoz ez utón jutni minden
kor törekedvén, a’kereskedés’ különféle ágainak kebelében le
endő gyakorolhatását elősegíteni igyekezett, ’s ennélfogva 
ehez szükséges több előkészületek, mellyek másutt még csak 
újonnan alkotandók volnának, itten már létezvén, — ezen 
czélba vett kereskedés’ gyökeresítésére ’s bővebb kiterjesztésére 
tüstént sikeres eszközül szolgálhatnának. — Nem csekély 
figyelmet érdemel továbbá mind városunkban, mind ehez 
szomszéd több helységékben létező számos posztó-készítők’ 
ipara által gyapjas készítményeikben bemutatott szorgalmuk, 
melly szerint ámbátor a’ finom gyapjú tájékunkon sokkal 
nagyobb mértékben találtatnék ’s felmunkáltatnék, mégis 
ebbeli közép gyapjúból való készítményeikre hiteles mutatók 
szerint 6 — 7000 mázsánál évenként több kívántatik; — ’s 
ekképen ezen termesztmény’ tenyésztői városunkban előre lát
ható könnyű ’s gyors eladathatására minden aggodalom nél
kül számot tarthatnak. Városunkban találtató jól elrendelke
zett 10 vendégfogadók, az utazók’ ’s itten tartózkodók’ szük
ségeit ’s kényelmüket márig biztosítván, az e’ tárgyban neta- 
lántán több ’s nagyobb kivánatinak megfelelhetése iránt a’ 
helybéli törvényhatóságnak köteles gondja szűnni nem fog.— 
Többnyire kiküldött tanácsos urak a’ t. gyülekezetnek ezen 
sz. kir. város’ abbeli nézetét is eleibeterjesszék, hogy nagyobb 
’s állandósb biztosítást minden kereskedői társaság általában, 
’s annak egyes tag ja i , egy illy állandós, a’ kereskedést bol
dogságának fő kútfejéül tekintő testülettől reménylhetvén , — 
az 1832/6ik 18ik törv. czik. által rendelt vásári biróságnak a’ 
törvény’ értelmében leendő gyakorlása mind törvényes ren
delkezése, mind naponként úgy is  együttülő állandós bíró
ságtól haladék’ nélkül méltán várható igazság’ gyors kiszol
gáltatása tekintetéből, kötelességének ebbéli pontos eljárásá
ban akadályra nem találand; — városunknak végtére termé
szetes ’s kellemetes fekte , ’s gyárok’ alapításara elkerülhe
tetlen szükséges folyó itteni Gyöngyös vize, azon már léte
ző egy posztógyár’ folyvásti munkálódásával kitüntetett sze
rencsés előmenetele — egy mintegy 60 — 70 mázsáig való vá
ros’ tulajdon hiv mázsája ’s egyéb a’ kereskedés’ üzhetésére 
szükséges eszközök; Ausztriának legfőbb kereskedő Bécs, 
valamint is Sopron ’s Grécz városainak felette közel váro
sunkhoz való fekte, onnét ide vezető jó utak,azon létező jó 
elrendelkezett vendégfogadók, — de városunkban is a’ sze
mély’ ’s vagyon’ bátorsága iránt fenálló foganatos intézetek: 
ezen czélba vett gyapjú vásárnak városunk’ kebelében leendő 
tartására nem csekély indítványul szolgálhatnak.

A’ mi ezen vásárok’ tartásának idejét illeti, kiküldött ta
nácsos urak oda nyilatkoztassák ezen szabad királyi város* 
óhajtását, hogy ez olly időben, mellyben vagy Pesten , vagy 
Bécsben a’ ncvezetesb gyapjuvásárok tartatnak, ne essék.

Minekutána pedig ebbéli vásárok’ mimódra leendő szer- 
keztethetése ’s belső rendelkezése iránti szükséges terv’ meg
állapítása’ érdemében az előre nem látható körülmények ál
tal sokszor váratlan okozott akadályok miatt minden előfor- 
dulandókra nézvést eleve utasítást adni nem lehetne: kiküldött 
tanácsos uraknak e’ részben ismert jártosságukra ’s a’ köz
jó’ előmozdítására kész igyekezetökkel több Ízben már tanúsí
tott iparukra bizatik, hogy hazánkban létesülendő ezen ke
reskedő-ág’ forró szívvel óhajtott mentül előbbi sikeresítésére 
fáradhatatlan igyekezetüket fordítván, hazánk’ közjavának e* 
tárgyú előmozdításában ezen sz. kir. város’érdekével párosítva, 
c’ nagy czél’ a’ t. gyülekezet’ egyetértésével való elérhetéséhez 
hazatiui buzgó iparral járulni törekedjenek. — A’ kiküldöt
tek’ nevei: É r t i  János és N a g y  Károly, tanácsbeliek.

Nyomtatja Wigand Kár. Fridrih.



POZSONY, pénteken 9 0 . szóm . SEPTEMBER’ 8. 1839.
Tartalm a:

a’ honi politikai ’s neinpolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külfulili po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
liiriiladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában njlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmii- 
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet- 
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdétményekX

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

Balás fa lv i  Orosz József .

F e l t é t e l e k :
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz bordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Filskáti Länderer Lajos’ könyVmühclyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt kűldetemlök : „A’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké 

rétik ki; untató ’s iZctlcn bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Figyéltetés. Elkésvén előfizetési jelentésünkkel, értesítjük a’ nagyérdemű közönséget, 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 félév
re előfizetnek, még elejétől kezdve szolgálhatunk néhány példánnyal.

magyar- és Erdélyország-.
Ő cs. kir. Felsége f. é. augustus’ lOdiki legfen- 

sőbb határozata szerint a’ G y ö r f f y  József’ nyu- 
galmazása által megürült kassai kamarai kormány
zó-hivatalra magyar kir. udv. kamara-tanácsosi rang
gal és charakterrel, Unghvár megyei volt alispány 
P e t r o v a y  Istvánt legkegyelmesebben kinevezni 
méltóztatott.

G é r z ő n  Antalnak hasonló hivatalba Eustyánházára lett 
általtétele á ltal, a’ bocskoi sószállítási irnokság megürült.

Fiume, augustus’ 31.
6  cs. kir. ap. Felsége a’ martinschizzai veszteglő-intézet

ben némelly eddig hibázó épületek’ kiépítésére ’s az ottani 
csatorna’ kitisztítására (inelly a’ napkeleti gyapjú’ mosására 
szolgáland) a’ szükséges költségeket kegyelmesen megrendel
vén, — ezen intézet, melly alkalmas helyzetére, kiterjedési 
nagyságára’s az épületek’ mind külső szépségére és méregye
nére (symmetria) , mind pedig csinos és kényelmes belső 
rendezetére nézve , az illynemű legnevezetesebbek’ ’s legczél- 
irányosabbak’ sorába tartozik, már most tökéletes létre fog 
jutni.

Fiume, augustus’ 21.
G l e g g  ur, angol utazó — a’ chelsea i katonakórház’ káp

lánja •— ki tegnap mült egy hete olly porúljárt Merzljavo- 
dicza körül a’ ludovicea-uton,*) már csütörtök óta nézdeli vá
rosunk’ ’s partvidékünk’ csekély nevezetességeit. Ott volt 
tegnap fiával, a’ derék pisztolyhőssel együtt a’ pompás isteni 
szolgálaton is fekete selyemkendővel bekötött fővel , mi nyil
ván mutatja, hogy a’ kőeső-okozta sebek’ hártyái még nem 
száradtak le egészen szegényke’ agyáról. T e n g e r y. (R ajz.)

M e z z o f a n t e  hires nyelvtudós, ’s a’ magyar tud. társ. 1. 
tagja jelenleg a’ nápolyi őrültek’ házában tartózkodik. Tébo- 
lysága igen nagy szellemi erőködés’ következménye; ’s most 
már élő képe a’ bábeli nyelvzavarnak, mert a’ 32 nyelvét, 
meliyeket nem csak értett, hanem rajtok folyvást irt ’s beszélt 
is, most összevissza beszéli, úgyhogy ez állapotában tisztán 
senki sem értheti.. (Jelenkor.)

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ’ kisgyülése aug. 14. I. Bárány 
Ágoston 1. t. a’ nagy szótár’ készületei’ számára a’ magyar 
és török nyelvekben előforduló rokon hangú és jelentésű sza
vak’ gyűjteményét kiildé be. II. Egy a’ Tudománytár’ szá
mára beadott törvénytudományi értekezés vizsgálat alá bocsá- 
tatott. III. Schedel Ferencz titoknok és Pólya József 1. tag’ elő
adásokra Cuvier’ állatországa 2dik szakasza Vajda Péter által 
fordítva; ügy dr. Vállas Antal’ kézirata: Felsőbb egyenletek 
egy ismeretlennel, Győry Sándor r. és Vásárhelyi Pál 1. ta
gok’ javaló véleményökre ajánltatott nyomtatásra a’ nagy 
gyűlésnek. IV. Egy arithmeticai munkáról nem egyezvén meg

*) Nem messze az ogulini határszéli ezred’ kebelében álló magas, ne
véhez olly igen hasonlító K 1 e c k bérezhez.

a’ bírálók’ véleményei, az egy harmadik vizsgálónak adatott 
ki; egy szépliteraturai munka pedig a’ véleményadók’ egy
értelmű Ítélete’ következésében nyomtatástól elmozdítatott. 
— Aug. 28d. tartott kisgyülésében a’ társaság a’ megkoszo
rúzandó pályairatok’ ügyével foglalkozott. Ugyan ekkor 1. 
Egy törvénytudományi értekezés az illető bíráló’ előadásához 
képest einem fogadtatván, szerzőjének visszaadatott. II. Szász 
Károly r. t. által gyűjtött törvénytudományi műszavak az il
lető szerkesztőnek adattak át a’ társaság’ törvénytud. műszó 
tárába sorozás végett. Ili. A’ könyvtár’ számára következő 
ajándékokat adott be a’ titoknok: a) Egy pillanat a’ dézmák- 
r a , Hollók Imre á l ta l ,  Rozsnyón 1837. b) Parthenon, Il
dik kötet, Ormós Lászlótól, Sáros-Patak 1837. c) Slavoniáról, 
mint Magyarországnak alkotmányos részéről, Podhradczky 
Józseftől; Buda 1837, és ugyanattól Romanorum principum 
effigies a Joanne Hutichio confecta , aucta et castigata opera 
Joannis Sambuci. d) Haiszler György’ orvosi munkája , II l
dik darab, Veszprém 1837. Kolosváry Sándor t. tagtól. IV. 
A’ pénzgyiijteményt Ruchieti Miklós hat darab régi pénzzel 
nevelte. — Aug. 29kén a’ társaság a’ közhasznú tudományos 
könyvtár’ ügyében tanácskozott. Ugyan ekkor a’ Tudomány- 
tár’ számára két philosophiai értekezés, külön nyomtatásul 
pedig egy természet-tudományi, egy drámai, ’s egy hadtu
dományi kézirat nyujtatván be, azok szokott mód szerint bí
rálat alá bocsátottak. — Aug. 30kán a’ játékszini küldöttség’ 
jelentése terjesztetett elő annak a’ múlt academiai évbeli 
munkálkodásairól ; ’s némelly előkészületek a’ nagy gyűlésre 
fejeztettek be. A' könyvtár’ számára Edvi Illés Pál 1.1. „Gyó
nók’ katekizmusa“  czíinű legújabb munkáját (P es t ,  1837) 
nyújtotta be.

A’ m. t ud .  t á r  s a s á g ’ játékszíni küldöttsége munkálatai
ról n e g y e d i k  értesítés. — A’ küldöttségnek Róthkrepf Gá
bor 1. t. jegyzősége mellett folyó évi február’ 20kától fogva 
mostanig tartott hat ülésében a’ következő színmunkákat fo- 
gadta-el: lö r  A’király Ludason , ered. vígját. 5 felv. Gaaltól. 
2or Fiatal házasok, ered. vígját. 3 felv. Csató Páltól. 3or 
Monaldeschi, szomorúját. 3 felv. Dumastól, ford. Havi. 4er 
Gyámság, vígját. 2 f. Gerle és Horn után Ecsedi Gyula. Az 
elfogadottak közűi eddig kettő fordult meg a’ színpadon. — 
Ismételtetik, hogy mind ezen, mind a’ régebben hirdetett 
színmüvek leiratás végett bármelly színész társaságnak kia
datnak a’ m. tud. társaság’ levéltárából. — Pesten, a’ kisgyü- 
lésből, aug. 30d. 1837. D. Schedel Ferencz , titoknok.

A* g ő z h a j ó k n a k  i n d u l á s -  é s  é r k e z é s - n a p j a i  
S e p t e m b e r  h ó n a p b a n  1 § 3 1 .

Nádor, 4 2  lóerejü:
Bécsből Pozsonyba (délután) . . . .  5. . 12. . 19. . 26.
Pozsonyból Pestre ( r e g g e l ) .............  6. . 13. . 20. . 27.
Pestről Pozsonyba’s Bécsbe (reggel) 1.. 8. . 15. . 22. . 29. 

Árpád, 80 lóerejü :
Bécsből Pozsonyba (d é lu tá n ) ................3. . 10. . 17. . 24.
Pozsonyból Pestre ( r e g g e l ) ................... 4. . 11. . 18. . 25.
Pestről Pozsonyba’s Bécsbe (reggel) . 6. . 13. . 20. . 27*

Zrínyi, 80 lóerejü:
Pestről Zimonyba és Drenkovára . . . .  14. . . . 28.
Ziinonyból P e s t r e ....................................  7. . . .  21.
Drenkováról Zimonyba.............................. 5. . . .  19.

I. Ferencz-, 60 lóerejü:
Pestről Zimonyba és Drenkovára . 21.
Zimonyból P e s t r e .......................... 28.
Drenkováról Z im o n y b a ................. 26.

Argó, -50 lóerejü :
Skela-Cladováról Galaczra . . . . . 1 3 ............. 28.
Galaczról Skela-Cladovára . . . . . 4............. 19.

Maria Dorothea, 70 lóerejü:
Galaczról Konstantinápolyba . . . . . . . 4............. 18.
Konstantinápolyból Galaczra . . . . . . .  13............. 27.

I. Ferdinand, 100 lóerejü:
Konstantinápolyból Trapezundba . . . . 1. . . 15. . . 2
Trapezundból Konstantinápolyba.................................... .

Hcrczeg Metternich Kelemen, 140  lóerejü:
Konstantinápolyból Smyrnaba ) . . . . .. . . . .  i ,  ( minden heten egyszer.Smyrnabol Konstantinapolyba )

A u s z t r i a .
Becs, September’ 6.

September’ 3án Ischlből költ tudósítások’ következtében ő 
Felsége a’ C sászá r’s Császárné, L a j o s  főherczeg’ ’s K o l 
lowrath statusminister’ kíséretében f. h. 2án Aussén keresz
tül Maria-Czellbe elutaztak. L a j o s  és Estei F e r d i n a n d  
főherczegek September’ 4én Ischlből ide megérkeztek. Fer
dinand királyi főherczeg Ischlből lett visszautazása’ alkalmá
val M i k s a  főherczeg testvérével Linzbe utazott, ott az erős
ségi tornyokat szemügyre veendő.

Becs, augustus’ 24.
Mi k s a  főherczeg az 121 Odik óta Bécsben fenálló és dicső 

L e o p o l d  által behozott német rend’ főmestere, Sléziába 
utazott, a’ rend’ számára ott újdon-vett jószágokat megszem
lélendő. Egyszersmind vitéz-ütés is fog ottan történni; mivel 
e’ rend’ eskiiji nem szűntek meg, és a’ novitiatusra már föl
vett kijeleltek, a’ beavatottaknak pedig fölvétele a’ rendbe, 
valamint a’ főhivatalokban (commende, coinmendite) elő
lépte még fennáll. Egyszersmind kötelezik a’ mindenkori fő
mestert ugyanazon viszonyok, mellyek őt különben a’ nagy
káptalanhoz kötelezők, még jelenleg is a’ Császárhoz, mint 
családfőnökhez és kormányzóhoz.

líag’ybritaimia ’s Irland.
O’C o n n e 11 már régóta fenyegetődzött, hogy a’ dublini ipar

egyesületnek tanácsolandja C. R u t h  v e n ’ kizárását. Ez már 
most az egyesületnek egy levélben, mellybcn O’Connell ellen 
leghevesb rágalommal (zsarnoknak, a’ Milton’ elvesztett para
dicsomában előforduló Lucifer' eredeti képének nevezi) tör ki, 
’s maga jelenti önkénti kiléptét. Az egyesület elhatározó,

R r á m a h i r ó s á g ,

Tekintetes Szerkesztőség! A’ drámabírósághoz intézett 
válaszunkat, az ezt megelőzött mindkét részről történt 
felszólításokkal igazságszerető közönsége elébe terjesztetni 
kérjük. A’ R a j z o l a t o k ’ s z e r k e s z t ő s é g e .

Az 1837ki d r á m a b i r ó s  á g h o z .  — Elég ideje lévén a’ 
drámabiróságnak vidéki tagjaitól is választ kapni, azon F i
gyelmeztetésre ’s tulajdonképi Fölszólításra , mellyet „több 
igazságbarát“ aláírással f. h. ökán intéztünk hozzá, isinétlő- 
leg fölszólítjuk, hogy az iránt, valljon az akadémiai tagtársa 
Horváth Cyrill által önkezűleg leirt Kuthen-t a’ szerző tu
lajdon kéziratának ismeri-e , ’s tőle e’ darabra vonatkozólag 
irt levelet kapott-e, ’s még egy pár darabnak Íróját — a’ 
közhír szerint — tudja-e*? hírlapjaink’ valamellyikének leg
közelebbi számában őszintén nyilatkozzék; magárul igy a’ 
vétkességi gyanút elhárítandó, melly ő t ,  további hallgatása’ 
esetében, mulhatlanúl bélyegezni fogja. Egyszersmind újó
lag ’s oklevélszeriileg tanúsítható alapos okból figyelmeztet
jük a’ közelebbi tudós társasági nagy gyűlést, hogy a’ ju ta
lom-kéziratokkal beküldeni szokott pecsétes levélkékről szóló 
rendszabályt, a’ jelen évbeliekre is kiterjedőleg, ollyképen 
módosítni méltóztassék , hogy azok ne tüstént égettessenek 
el a’ szokott módon; hanem csak bizonyos idő múlva, melly 
közben az azokbul netalán visszakivántakat a’ titoknok úgy, 
mint azok neki kezéhez jutottak, visszaadni köteleztessék. — 
P es t ,  nyárutó’ 18kán 1837. M u n k á c s y  János. S t a n -  
c s i c s  Mihály. K i m o s s  Endre. K o v a c s ó c z y  Mihály. 
F r a n k e n b u r g  Adolf.

F e l s z ó l í t á s  a z  1837ki d r á m a b i r ó s á g ’ v á d l ó i h o z .

— Afféle felszólítást és vallatást, miilyen a’ Rajzolatok’ 12. 
számában ’s az itt megjelent, nem tartanánk válaszra mél
tónak; ’s az igazság’ mind elhallgatott, mind megnevezett 
barátait ollyan férfiaknak, hogy akármi tetteinkért is nekik 
számadással tar tozzunk; azonban mivel kétszeri felszólítá
sok a’ m. academiai drámabiráló küldöttséget akarja gyanúval 
illetni, felelet gyanánt felszólítjuk őket, hogy ajánlkozások- 
hoz képest, eredeti és csalhatatlan okleveleikkel minden té
továzás nélkül előállni ne késsenek ; különben , mint véle
ményzavarókat ’s rágalomköltőket, által adjuk őket a’ kö
zönség’ ítéletének. Pest, aug. ISkán 1837.

A’ drámabiráló küldöttség’ helybeli tagjai. S e h e  d i n s  
Lajos, s. k. F á y  András mk. V ö r ö s m a r t y  Mihály mk. 
B aj z a József mk.

V á l a s z
cd m a g y a r  a k a d é m i a '  d r á m a b i r á l ó  k ü l d ö t t s é g e ’ 

h e l y b e l i  t a g j a i n a k  f e l s z ó l í t á s á r a .

Alulírottak, midőn először f. h. t ikén  minden budapesti 
szerkesztőséghez megküldött, de a’ Rajzolatokén kívül egy 
által is el nem fogadott felszólítást intéztünk a’ drámabiró- 
sághoz, úgy véltük, hogy egyedül azt cselekvők, mit hasonló 
körülmények közt minden elfogulatlan ’s igazságszerető em
bernek tennie kellett; ’s első felszólalásunkkor meg sem ne
veztük magunkat, mert azt hittük, hogy a’ drámabiróság’ 
meggyőződése is: nem ki, de mit?

Mivel, azonban, e’ felszólítást, noha igen kényes tárgyban 
történt az , a’ drámabiróság felelet nélkül hagyá ; ismétlcn- 
dőnek véltük az t ,  még pedig nevünk’ aláírásával, hogy tud

hassa az illető drámabiróság, mikép az nem véleményzavaró, 
’s rágalomköltő névtelen izgatóktul származott, hanem olly 
férfiaktul, kik szellemi előhaladásunkat ’s literaturánk’ foly
amát vigyázékony szemmel ’s lélekismereti gondossággal 
kisérve, mindenkor nyílt homlokkal ’s nem tétovázó tekintet
tel szállottak ’s szállandanak szembe bárkivel is.

Az ismételt fölszólítás el lön sikkasztva, és csak utóbb je 
lent meg a’ Jelenkor’, Hazai Tudósítások’ ’s Athenaeum’ 
f. h. 26. ’s 27ki számában, kisérve a’ drámabiróság’ ellenfel- 
szólitásátul, melly az alulírottakéval ugyanaz nap költ. Mit 
kelljen a’ dátumok’ azonosságárul ’s az ellenfölszólításnak 
mégis illy késő megjelentérül tartani: nem fejtegetjük; ha
nem először is magát a’ drámabiróság’ fölszólításának t a r - 
t a l m á t  veendjük vizsgálat alá, azután pedig a’ benne kife
jezett óhajtásnak eleget teendők, közlendjiik a z o n  (mint a’ 
drámabiróság kívánja „eredeti és csalhatatlan“) olt« 
levelet, melly bennünket a’ kérdés’ vagy fölszólitás’ téte
lére egyszersmind pedig a’ pecsétek iránti javaslat’ előterjesz
tésére birt.

Legyen szabad e’ drámabiróság’ felszólítását először logi- 
cai, másodszor tá rsasé le t’s polgári helyeztetésbeli, harmad
szor jogossági's végre negyedszer igazságszereteti szempont
ból tekintenünk. — E ’ drámabiróság felszólításunkat nem
csak felszólításnak, hanem vallatásnak is nevezi ’s azt mond
ja :  „nem tartaná válaszra méltónak, ’s az igazság’ mind el
hallgatott mind megnevezett barátait olly férfiaknak, hogy 
a k á r m i  tetteiért is számadással tartozzék nekik.“  Most 
kellene következni’ a’ „h a“ vagy „hacsak“ kapocsszónak; de 
ő igy folytatja : „azonban mivel kétszeri fe lszó lí tá sok“ 's 
a’ t. — E ’ soraiban két logicátlanság van; egyik ez :  „nem



hogy ezen irományt, mint tekintetre sem méltót, megvető 
hallgatással mellőzi el ’s Ruthven’ kilépését elfogadá. — A’ 
reformerek által D u b l i n b a n  G u i n e s z  serfőző ellen, ki 
a’ reformügyhöz utolsó választáskor hivtelen lön,  olly szigo
rúan tartatik meg a’ kimondott titalom, hogy serét nem csak 
Dublinban nem isszák, hanem még a’ fuvarosok sem merik 
falukra kihordani. —

A’ „Standard“ bizonyosnak állítja, hogy lord M e l 
b o u r n e  nem rég boszusan igy kiáltott fel: „Jobban szeret
nék tiz királlyal bajlódni, mint egy királynővel; Wilinos ke
veset parancsolt; hanem ez a’ leányka, kit most vezérlek, 
semmi irománynak alá nem Írja magát, mig annak okát tőlem 
meg nem kérdi.“ — Augustus’ 26án V i c t o r i a  királynő 
anyjával, a’ kenti herczegnével, a’ windsori mulató-erdőn 
keresztííllovaglott. Igen jól ül lovon; a’nép’ köszöntésén pe
dig örülni lászaték. O felsége megparancsolta, hogy a’ wind- 
sori kastélyban mindenek IV. György’ rendelkezése szerint 
előbbi helyzetűkbe tétessenek.

A’ Themsén BlackAvallnál augustus’ 23dikán egy lőporral 
terhelt sajka a’ levegőbe vettetett; a’ sajkás irtóztató módon 
megcsonkítatott, inasa nem találtatik, ’s hihetőleg elveszett. 
Egy a’ sajka mellett fekvő kalmárhajó elsülyedt ; a’ legény
ségnek nagyobb része megsebesítetett, de még is azt hiszik, 
hogy egy sem halt meg; a’ hajótulajdonosok’ kára 4000 font 
sterlingre megy. A’ fellobbanást villám által okozottnak tart
j á k ; olly erős volt, hogy egész Londonban hallották. Ott 
igen aggódtak, azt vélvén, hogy egy lőportorony vettetett 
föl. Blackwallban minden ház megrendült. — Ugyanaz nap 
újra beszakadt a’ Themse a’ már 750 lábnyira előhaladt Tun- 
nelbe; de a’ viznövekedés olly lassan következett, hogy a’ 
munkások utolsó pillanatig szemlélhették a’ pompás színjá
tékot a’ nélkül, hogy közülök valaki életét vesztette volna. 
B r u n e i  mérnök’ segéde ellenben csak nagynehezen menek- 
hetett meg ; minthogy a’ viz már térdéig ért. Egyébiránt a’ 
mesterileg készített falmű legkevésbé sem sérült meg, ’s a’ 
kár általában olly csekély, hogy Brunei ur reményű a’ mun
kát egy-két hét múlva folytathatni.

Franczf aorszag*.
A’ spanyol szolgálatban lévő algiri sereg’ története után 

meglepetve halljuk, hogy Francziaország’ fővárosában egy 
Spanyolországba kiildetendő sereg végett hadfogadás véte
tett munkába, de csekély siikerrel. Ugyanazon kormány, 
melly ama’ kalandorcsapat’ maradványát visszaírná, hogy az 
Ínség miatt egészen el ne veszszen , megengedi tehát,  hogy 
másik tétessék ki hasonló veszélynek , mi egykönnyen meg 
nem fejthető következetlenséget látszik magában foglalni. Igen
is a’ rendszabályt a’ beavatkozás és nemavatkozás közötti 
helyes közép képezi, ez továbbá egy kis engedély a’ moz
galmi pártra nézve, ’s úgy adathatik elő, mint önállásu aka
rat’ tanujele a’ külföld’ ellenében; végre megmenekszik né- 
melly nyugtalan emberektől, kik még most is a’júliusi napok
ról álmodoznak; — de mindezen, magokban szép dolgok 
még is azon méltóság’ körén kivűl maradnak, mellyet egy 
nagy ország’ kormánya mind belsőleg mind külsőleg fen sze
ret tartani. (Béri. pol. Wochenbl.)

Toulonba az augustus’ 24én Bonából 2 lén ki indult „Cer
berus“ brigg a’ kormányra nézve fontos tudósítással érkezett. 
Ez azt állítja, hogy a’ D a m r e m o n t  general ’s A c h m e t  
bey közötti alkudozás félbeszakadt; a’ Constantine elleni 
hadszállitványra, melly September’ 15én okvetetleniil megin
dulandó vala, a’ készületek siettetnek.

tartaná válaszra méltónak , azonban mégis tartja ; a’ máso
d ik : méltónak tartja válaszra, ’s v á l a s z  gyanánt f e l s z ó 
l í t “ ’s a’ t. Méltónak tartani ’s mégsem tartani méltónak; 
felelni ’s még sem felelni, — furcsa logical —

Második szempontból tekintve épen nem felel meg e ’ drá- 
mabiróság’ hangja azon hangnak, mellyet illy férfiaktul várni 
lehete ’s kelle. Mikor fogunk valljon odajutni, hogy necsak 
szóval ’s irományainkkal mutassuk az emberi érzelmeket, a’ 
kölcsönös becsülést, egyenlőséget és méltánylást, hanem cse
lekedeteinkkel is bizonyítsuk azt? Mikor fogunk föliilemel- 
kedni a’ nagy tömeg’ előítéletein, mikor vetkezendjiik le 
végkép az önáltatást ? mikor utasítjuk vissza, sőt tiltjuk el 
a bálványozást? — Fájdalommal tapasztaljuk, hogy ezen 
óhajtásunk még mindeddig csak álom; álom ollyanoknál is, 
kik ébrenlevőknek hiszik magukat ’s az álomban tespedőket 
ébregetni akarnák! ’S e’ keserű tapasztalásnál fogva kérdez
zük ©’ dramabiróság’ tagjaitul: kik ők? hogy minket vála
szukra méltatlanoknak tartanak. Jlallachorák vagy páriák 
vagyunk e mi ! ’s ők Braminok ? kikkel semmi érintkezésbe 
jőniink, ’s kikre még csak fölpillantanunk sem szabad? —

A’ drámabiróság legfölebb jogatlanoknak (de nem méltat
lanoknak! !) mondhatott volna bennünket válaszában. Mi 
azonban azt nem ismerjük el,  hogy jogtalanok volnánk a’ 
drámabiróság’ cselekvényeit, mint országos intézet’ választ
mányáét kérdés alá venni ’s irántuk íölvilágosítást kérni; mit 
azonban jelenleg mégsem cselekedtünk, mert a’ választ nem 
e&ye(iül minmagunknak kértük, hanem azoknak, kiknek e ’ 
drámabiróság egyenesen számolni köteles: a’ nemzetnek. 
Vagy az intézetalapító a nemzetet sem tartja e’ drámabiró
ság válaszára méltónak?

Mi azt szeretjük hinni, hogy drámabiróság’ tagjai ba
ráti a’ nyilvánosságnak. A’ nyilvánosság véleményünk szerint 
abban á l l , hogy minden , kit valamclly ügy közvetve vagy 
közvetlen illet, mindannyiszor felszólalhasson, valahányszor 
ezt üdvösnek látja ’s valahányszor felszólalásának okát tudja 
adni ; tehát íeltessziik a z t , hogy e ’ drámabiróság’ tagjai 
csakugyan baráti a’ nyilvánosságnak: föl kell tennünk, hogy 
a’ nyilvánosság’ természetében fekvő jogot tőlünk sem akar
hatják megtagadni. Minthogy pedig minden jognak kötele
zettség felel m eg: ha nekünk a’ nyilvánosság’ elvénél fogva

Spanyolország.
Iliol a’ nagy szabadelmiiek, a’ szilárd alkotmányszeriiek, 

a’ respublicai intézvényekkel körülfogott trónok’ kedvelői! 
Csak lássuk, mint kérdezik egymást egyhangúan, mit teend 
most E s p a r t e r o ?  megvallván, hogy semmit sem hátráltat
hatja azt tenni, a’ mit akar.

Illy példák után forgassuk fel már most a’ monarchiái ha
talmat, alkossunk intézvényeket, Írjunk chartákat, szaporít
suk a’ főhatalom körül ama’ hires torlasztékainkat, mellyek 
olly hathatósan védik a’ köz szabadságot. Előbbutóbb elér
kezik azon nap , mellyben egy hadvezér jő , mívűnket kard
jával összerombolja ’s megtanít, hogy ama’ szavak: „charta, 
szabadság, népjog“ bármilly szépen hangozzanak az emberi 
fecsegésben, csak annyit érnek a’ fegyveres erő ellen, mint 
a’ papagáj’ nyelve az oroszlán’ körmei ellen.

Mitévő lesz tehát Espartero? Ki tudja! Mit mi tudunk ’s 
velünk egész-világ, abból á ll ,  hogy azt teendi, mi neki tet
szeni fog; hogy ő tetteinek és Spanyolország’ sorsának tö
kéletesen ura. Általa Krisztina’ trónja még nyerhetne vala- 
melly erő t’s még hoszabb ideig fenállhatna, mint reményiet
tük;  általa V. Károly Madrid felé mehetne ’s trónját zendülés 
’s vérontás nélkül elfoglalhatná; általa a’ katonai dictatura 
vagy népszószólói kormánytalanság helyet foglalhat. így te
hát egy ember mindezeknek ura lön, kinek semmi czíme az 
uralkodásra, semmi joga a’ főhatalomhoz , egyedül mivel a’ 
körülmények őt legerősebbé tették, ’s mivel a’ legerősebb azt 
teszi, mi neki tetszik.

Megfoghatjuk e már most, mennyi szilárdsággal birnak azon 
szabadelmii intézvények, mellyeket Spanyolország nehány ev 
óta olly keservesen szerzett magának? Megfoghatjuk e már 
most, hogy mindazon declamatiók, azon üldözések, azon 
polgárháborúk, azon mindennemű áldozatok olly ember' Ma
dridba jöttével végződtek, ki ma azt mondhatja : „Csak úgy 
lesz már szabadság, ha én akarom, és csak ollyan, minőt én 
akarok.“

Milly diadal ez azon lázadókra nézve, kik a’ szabadelmii 
ügyet védték, midőn most látják, hogy ezen magasztalt ügy 
soha sem állhat fen önmagában, ’s végre mindig lefoglaltatik 
egy C r o n w e l l ,  egy M o n c k ,  egy N a p o l e o n  vagy egy 
E s p a r t e r o  által.

Már most miilyen ember ez? Lesz e dictatori lángesze? 
Lesz e nagy polgárt bélyegző részrehajlatlansága ? Lesz e azon 
alattvalói hűsége , melly önfeláldozással a’ nemzet’ és had
sereg’ hibáit helyrehozza? Ez ama’ nagy kérdés, melly most 
Európát foglalatoskodtatja. Most vagy dicső vagy hitvány 
embernek mutathatja ki magát Espartero. Várjuk el!

(Journ. de Fr.)
Az „Allgemeine-Zeitung’“ levelezője E s p a r t er ónak meg

érkezte óta a’ legújabb minister-változásra nézve a’ főváros
ban történtekről a’ következőket jelenti: „ M a d r i d ,  augus
tus’ 16. Múlt 1836dik évi augustus’ 12kén éjszaka 13ra virra
dóra Spanyolország’ kormányzó királynéja a’ la granjai palo
tában egy csoport részeg katona’ szuronyaitól körülvéve tette 
le esküjét az 1812ki alkotmányra G a r z i a  és G o m e z  őr
mesterek’ kezébe. Folyó 1837diki augustus’ 12kén éjszaka 
13ra virradóra ugyanazon palotában a’ követelő’ győzödelmes 
hadai szálltak meg ’s Madridot rémiilésbe ejtették. 1836díki 
augustus’ 15én azon emberek, kik minden törvényesség’ fel
bomlására támaszkodva a’ trónhoz tolakodtak, azt hiresz- 
telték, hogy a’ polgári háború az alkotvány által bevégezte
tik 's a’ legterjedelmesebb szabadság leend biztosítva. Ma 
a’ carlospártiak a’ főváros’ falai előtt állanak, — ’s Madrid, 
a’ szabadság’ minden biztosítmányának (garantia) megsem-

jogunk volt kérdést intézni e ’ drámabirósághoz, —- nagyon 
természetes, hogy neki kötelezettsége volt, arra felelni. Ezt 
azonban nem teljesítvén ’s őszinte válasz helyett, hozzánk 
fönhangu ellenfelszólítást bocsátván: nem lehet cselekede
tét puszta kitérésnek ’s jogellenes hallgatékonyságnak nem 
tekintenünk; ’s mint il lye t, az egész haza’ színe előtt nyil
ván nem roszalanunk. —

Hogy végre a’ drámabiróság’ ellenfelszólitása igazságsze
reteti szempontba! tekintve is viszáson és soha nem igazol
ható rejtélyeskedéssel történt: senki nem vonandja kétségbe, 
ki a’ viszonyos igazság’ határait ismeri. E’ drámabiróság- 
nak, mint igazságszeretőnek azt kelle válaszolnia: „Igen, 
mi hozzánk Horváth Cyrill önkezűleg leirt darabot kiilde. 
Igen , ugyan e’ Horváth Cyrill levelet irt hozzánk drámája’ 
ügyében. Igen, mi még más egypár darabnak szerzője gya
nánt hallottuk ezt és ezt neveztetni ’s erről bizonyosat tu 
dunk, vagy — nem tudunk“ ’s a’ t. szóval: meg kellett 
volna e’ dráinabiróságnak nyíltan mondania az i g a z s á g o t ;  
nem pedig hallgatnia ’s visszatorlási módon minket szólitnia 
fel azok’ elmondására, miket neki kellett volna fölfedeznie.

Mivel tehát a’ drámabiróság a’ közönséget e’ kérdéses ügy
ben fölvilágosítni elmulasztó: kötelességünknek tartottuk mi, 
nem véleményzavarás’, hanem az igazság’ napfényre hozatala’ 
tekintetébül, — annak lehetőleg végére járni,  ’s mind azt, 
mit hitelesen megtudhatánk, a’ közönség elibe terjeszteni.

N y i l a t k o z t a t j u k  ennélfogva, hogy „Kuthen“ Horváth 
Cyrill’ darabja; mellyet ő, az a l a p s z a b á l y o k ’ e l l e n é r e ,  
a’ drámabiróság’ némelly tagjai’ tudomása szerint is, ö n k e 
z ű l e g  Í r v a  kiilde megbirálás végett, egyszersmind l e v e 
le t is intézvén iránta egyik kinevezett, időközben mindazál- 
tal lemondott birótaghoz, Döbrentei Gáborhoz.

így állván a’ dolgok , nem volt-e nekünk méltó jogunk ’s 
kötelességünk kérdezni a’ drámabiróságtul: van - e tudva 
előtte e’ hír? ’s ha igen, — valljon alapos-e ez, vagy csak 
pártoskodók’ fondor koholmánya? ’s nem volt e méltó jogunk 
annak őszinte válaszát ezekre a’ nemzet előtt nyilván követel
nünk ?

* * *
A’ pecsétek iránti indítvány’ tételére pedig a’ titoknok dr. 

Sebedéi Ferencz’ aláírásával költ azon „eredeti és csalhatat-

mlsítésével, ostrom-állapotban van helyezve. így mondja ki 
Nemesis bün te tő íté le té t! Midőn a’ királyné a’ l a s  r o z a s i  
(ide 2, órányira) ütközetet a’ palota’ erkélyéről még pedig 
kitűnő részvétellel látcsőn nézte, ezt kérdém magamtól: 
Nem rokonok e ama’ küzdők? Mi akadályoztatja őket a’ ro
kon-jog’. elnyerésében? Egy lapnyi papiros, egy szerencsét
len végrendelet! — 13án estve 6 órakor L u c h a n a ’ serege 
ide érkezék ; ő 2 lovas századdal elejökbe lovaglott ’s veze
tőjük lön ; mellette lovaglottak jobbról Q n i r o g a  general, 
balról W y l d e  angol ezredes. Az egész hadsereg állt 5 lo
vas századból, közöttük mintegy 40 lengyel, a’ franczia se
gédsereg’ maradék lovassága, 11 zászlóalj gyalogság, na
gyobb részint testőrök és 4 hegyi ágyú. E ’ derék katonák, 
kik nem kevesebb mint 40 foknyi forróságban 5 nap alatt 
56 leguányi utat tettek, mint Lybia’ fiai feketésbarnák ’s 
igen nyomorú állapotban voltak. Egynek sem volt csizmája, 
kabátjok csupa rongy, az inget régtől fogva nem ismerik, ’s 
5000 lábravaló kiildeték a’ kapuhoz elejökbe, hogy legalább 
a’ nézők’ szemeit mint megannyi san s c u l o t t o k  meg ne bot- 
ránkoztatnák. Mégis e’ katonák nem panaszkodtak ’s egy 
sem lépett ki a’ sorból; valóban meg nem foghatni, miért 
nem győznek illy emberek szüntelen. A’ ministerek azt kí
vánták, hogy e’ sereg ne menjen keresztül a’ városon; de 
L u c h a n a  azt a’ palota előtt, mellynek erkélyén volt a’ ki
rályi család, vezette el. Azután a’ gyalogság éjszakára a’ 
legközelebbi falukba szállítatott; egy része a’ lovasoknak ’s 
a’ lengyelek is itt maradtak. A’ carlospártiak 12kén reggel 
visszahúzták táborszemöket Fonda de la Trinidadig. M e n 
de z - Vi  go Torrelodonest ’s Galapagart előseregével meg
szállotta. A’ carlospártiak 12én éjszaka 13ra a’ guadarramai 
szoroson mentek keresztül és Espinart elfoglalták; onnan 
fenyegetik Avila carlos-érzelmű várost és tetszésük szerint Va- 
ladolid vagy Segovia felé , mind a’ kettőhöz keresztut vivén, 
irányozhatják utjokat. — A’ királyné’ serege 13án estve felé 
a’ guadarramai szoroson átmenvén, tegnapelőtt Fonda de San 
Rafaelnél volt, azalatt a’ carlospártiak Espinart még mindig 
elfoglalva tartották. — Luchana, kire természetesen minde
nek’ szemei függesztve voltak, mindjárt azon éjjel megér
kezte után a’ kormányzó királynénál audienczián volt, de Ca- 
l a t r a v a  mellőle nem távozott; a’ ministerek félnek tőle, 
gyűlölik ’s hizelkednek neki. Hogy mind őt mind a’ király
nét a’ nép előtt gyanússá tegyék, az th ir lék , mintha Luchana 
ő felsége előtt oda nyilatkozott volna, hogy ha a’ ministeri- 
uinot el akarja oszlatni, serege kész a’ köz csendesség’ 
fentartására, mire ő felsége azt felelte, hogy ezt nem meri 
tenni, mert orgyilkosokkal van körülvéve. Bizonyos, hogy 
Luchana vonakodik a’ hadministerséget elfogadni ’s mint lá t
szik, új kabinét’ alkotására próbák tétetnek. Négy különféle 
névjegyzék kering , mellyek közül egyben O s á l i  a gróf elnök
kép említetik. Tegnap reggel a’ „la Espana“ mérséklett op- 
positioi hírlapban következők jegyeztettek föl mint ríj minis
terek: Gor he r c z eg ,  minister-elnök; C a l a l l o s  E s c a l e r a  
(az éjszaki sereg’ parancsnoka), hadminister; R í v a  H e r r e r a ,  
beliigyek’ ministere. Gor lierczeg igazlelküségéről közönsé
gesen isméretes férjfiu, köriilbelől olly politikai érzelmű mint 
M a r t i n e z  de l a Ros a .  Riva Herrera Toreno alatt volt 
minister. Mások B a l a n z a t  generált mint hadi, R e m i s a  
urat mint pénzügy-ministert nevezik. Ezen hírek olly nagy 
hitelt nyertek, hogy M e n d i z a b a l ,  az egyedül jelenlévő 
minister, megkérdezteték, valljon a’ ministerium valósággal 
meg van e változtatva? Mire Mendizabal azt felelte, hogy 
ő még eddig minister ’s ő felsége’ bizodalmával bir. A’ mon
dott alakú kabinétnek azon elsőbbsége volna, hogy olly fér
fiakból áll, kik semmi párthoz nincsenek kapcsolva, ennél-

lan“ oklevél szolgáltata okot, mellyet m i,  némelly vissza
élések’ fölfödözésével együtt, a’ m. tud. társaság’ tisztelt el
nökének, gr. Teleki J ó z s e f  ő excjának, elibe terjesztet
tünk,  ’s melly eredeti hasonmásban, kőre edzve, körülmé
nyes fölvilágosítással a’ mai 71ik számunkhoz mellékelve 
szemlélhető.

Ez oklevél’ eredete következő: A’ drámák’ beküldésére ki
tűzött határidő martins’24ike után, mint maga az oklevél ta 
núsítja, ötödnapra össze akarván a’ titoknok Írni az addig be
érkezett drámákat, előhozatá azokat az academiai javitnok 
Matics Imre által, ’s miután lélekisméreti felelősség alatt is
métlőiig megkérdező: valljon nem érkezett e egyik vagy má
sik darab a’, kitűzött határnap után: a’ hasonmásolatu drá- 
majegyzék’ Írásához szólitá őt. Miután az első dráma’ czimét 
vele leiratá, a’ második darab’ számára helyet parancsolt 
hagyni ’s tovább iratá a’ 3ik 4ik ’s a’ t. beküldve volt dara
bot egész a’ 14ik számig: (a’ bevezetésnél kijegyzett 13mas 
szám az eredetiben ki van vakarva, mit kőre edzetni nem le
hete.) E ’ szerint tehát 14 drámának kellett volna a’ titok- 
noki hivatalhoz érkezni, mint azonban az oklevél ’s az új
ságokban akkor megjelent academiai hirdetések bizonyítják; 
csak 13 van megnevezve, a’ 14ik elmaradottnak megjelenen- 
dését tehát,  mellynek a’ 2ik szám alatti hely üresen hagya
ték, a’ titoknok szükségkép tud ta ,  mert a r r a  i dőn t ú l  is 
v á r a k o z o t t .  Ez azonban, minthogy a’ 29ikén tartott acad. 
kisgyülés’ órajáig meg nem jelent, hatalán azután bekiildeték 
is, szükségkép kihagyandó volt az eleve készített dráinajegy- 
zékbiil, 's a’ számoknak, egygyel kevesitve olly módon kelle 
kijavítatniok mint ez az oklevél’ hasonmásában szemlélhető. 
Mit kelljen e’ dologi ul ta r tan i , midőn a’ titoknok épen azon 
pillanatban, mikor egy másodikat lélekismereti felelősség 
alatt igaz nyilatkozásra szólít, ő maga lélekismeret elleni 
dolgot cselekszik: annak elitélését az igázságszerető közön
ségre bízzuk. — Költ Pesten nyárutó’ 26kán 1837. — — 
M u n k á c s y  János. S t a n c s i c s  Mihály. K i m o s s  End
re. K o v a c s ó c z y  Mihály. F r a n k e n b u r g  Adolf.

Tüitddrlialom ’s remekmű.
B r a s s ó b a n  létemet különösebben két dolog teszi előttem 

felejthetlenné. Egyik a’ leirhatlan szépségű kilátás a’ város’



fogva semmi boszúállásra nincs szükségük és nem is erő
szakos módon alakítátott. De nem hihetem el, hogy olly fér
fiak mint Gór és Remisa a’ ministeri tárczát elfogadnák, ha 
külföldi segítségre nem tartanak számot. Az angol követség 
a’ jelen ministerium’ eloszlatásának természetesen egész erő
vel ellenszegült, különösen azért is , mivel Luchana, mint 
mondják, az angolok iránt elhatározott idegenséget mutat. 
Az „Eco del Commercio“ ma oda nyilatkozik, hogy Gór her- 
czeg statutista , és nem is fog az alkotmány’ értelmében dol
gozni; ennélfogva a’ cortesek ellene szavazandnak’s ha a’ 
kormány azokat eloszlatni bátorkodik, föl kell az országnak 
támadnia, hogy „törvényes zendülését“  fentartsa. Egyszer
smind e’ körülmény nagyon siirgetőssé teszi, hogy a’ sereg mi
nél gyorsabban Segovia felé menjen, hova, mint mondják, 
ma meg is induland. Egy tegnap költ királyi rendelet az os
trom-állapotot megszünteti. Luchana mint követ tegnapelőtt 
a’ cortesbe váratott, hogy az alkotmányra megesküdjék; de 
roszúl lévén az esküt csak szállásán te t te le .  R i b e r o ’ osz
tálya az alkotmányra tegnapelőtt esküdt meg. A’ tisztek mind
nyájan nyilván kijelentik, hogy a’ ministeriummal nincsenek 
megelégedve. Ha ez a’ mostani erisist kiállandja, úgy itt sok
kal nagyobb félelem ’s rettegés fog uralkodni, mint valaha. 
A’ követelő’ holtartózkodásáról semmi bizonyost nem tudhatni.

A’ „Moniteur“  augustus’ 27. következő telegrafi tudósítást 
közöl Rayonneból az említett hónap’ 22röl: — „2 ldiki tudó
sítások M a d r i d ból jelentik , hogy a’ ministerium még sincs 
elrendelve, mivel csak hárman fogadták e l ; nagy forrongás 
uralkodott, de rendetlenség nélkül. — E s p a r t e r o  még 
Torreladonesben vagyon. A’ hatvanöt tiszt, kiket fogságba 
vettetett, elszökött. •— Mondják, hogy Z a r i a t c g u y  a’ 
felső Ebro felé visszavonuland. —- E s e a l  e r a ’ serege Mi
randában és Vitoriában fellázadott ; ő katonáitól megöletett, 
mivel a ’ carlosiakat nem követé Segoviába. — A’ vörössap
kások (chapelgorri) felzendiiltek hátralévő zsoldjok miatt. 
Sikerült azonban augustus’ 23dikán őket lecsillapítani. — 
22dikén semmi újság sem volt Saragossából, és 24dikénPam- 
plonából az algíri sereg’ 130 embere fegyverestül és pod- 
gyászostúl Francziaországba szökött. Még nem értek a’ ha
tárra.“ — A’ 27diki „Charte“  még e’ következő tudósítást 
közli B o r d e a u  x ból augustus’ 2 5diki esti hat óráról: „Egész 
C a s t i l i a  megszabaditatott a’ carlosi hadszállítványtól, melly 
Arandánál e’ folyón keresztül visszavonult. V i g o  18dikán 
érkezett meg a’ nélkül, hogy az ellenséget elérhette volna, 
melly menetét sie tte té , hihetőleg a z é r t , hogy a’ soriai he
gyekbe vehesse magát. — 20dikán Madrid békében volt. 
Espartero és csapatai rakva tárták az állásokat (guadarra- 
mai) Sierránál.

P o r t u g á l i a .
„Ibéria“ gőzhajó Lissabonból Angliába aug. 21. tudósítá

sokat hozott. Az ellenzendülés sebes léptekkel halad előre. 
Ilerczeg T e r c e i r a  nőstül sétálás’ ürügye alatt több gene
rálokkal (kik között volt L o u r  ei r o is az előbbi had-minister) 
’s mintegy 500 nagytekintetü személyekkel Lissabonból el
ment ’s Saldanhához kapcsolta magát; útközben a’ lissaboni 
őrseregből 200 ember csatlakozók hozzá ’s a’ chartát kikiál
totta. 18án ő és Saldanha 2000 emberrel Rio Mayorban ál
lott a’ fővárost fenyegetvén; B o m s i n  alkotmánypárti ve
zérnek csak 500 embere volt. Mivel Terceira a’ belemi kir. 
istállóból 40 lovat magával elvitt ’s elutazása előtt a’ király
néval ’s Ferdinand herczeggel értekezett, mind a’ két esetet 
az egyetértés’ gyanújára magyarázták. A’ ministerek ugyan 
a’ cortesgyülésben azt erősíték, hogy Terceira és Saldanha

délnyugati oldalán fölemelkedett T ün dé r h a l  o m r ó l , vagy 
— alsóbb néposztály’ nyelvén — C z e n k t e t ő r ő l .  Kinek 
keble a’ s z é p  iránt hőn érez, menjen a’ T ü n d é r h a l o m 
r a  egy szép tavaszi vagy nyári reggel ’s ollynemü gyönyört 
fog ottan éldelhetni, mellyet teljesen felfogni szinte sziik 
egy ember-kebel. Hogy az itten először megjelent utas’ szivét 
olly lángzó óhajtás fogja el minden szeretettjeit közelében 
láthatni: valljon nem onnan van e ,  hogy valamelly titkos 
sejtéseként több olly köz szívkincset vél több rokon keblek
ben megférni , mellyek az élet’ egét néha beárnyazó felle
gek közül is képesek kivillantani a’ szívkéjnek rózsaszínű su- 
gárát. —

E’ meredeken emelkedő sziklahegy’ nyílásait az anyatermé
szet bámulatosan mutatta ki itten az azt koszorüzó szép er
dő fáinak’ , hogy azokban verjenek magoknak ingatlan gyö
keret. Ezen erdőség’ árnyában a’ T ű n  d ér  h a l  ó m r a  jutha- 
tás nagyon könnyűvé van téve jelenleg azálta l , hogy mene
dékesen kígyózó ut vésetett B r a s s ó  felőli oldalára, ittott 
kőpadokkal ellátva, mellyen lassanként emelkedve, a’ lég
mérséklet’ változását tetemesen lehet érezni, és látni is a’ 
hovatovább mindinkább törpiilő fákról, mígnem a’ tető’ te
rén végképen kimaradnak, kicserélődvén őszbe vegyült szá
zados sziklákkal , mellyek méltóságos komolysággal könyö
kölnek ki o t t , daczolván az idő’ vasfogaival. Öt óranegyed 
kell köriilbelől a regényes T ü n d é r  h a l o m ’ tetejére kisé
tálhatni, honnan lepillantva, az ember előtt olly gyönyörű 
renddel épült város tűnik fel, mintha valamelly tündér va
rázsvesszejével bűvölte volna oda jóizlési remekül, vagy 
mintha ezeregyéjszakái szellemek által jött  volna létre ügy
ességük bizonyságául. Ki a’ sok ócska , izlés nélküli házak
ból álló, sziik uíczákkal rakott ’s nem legtisztább levegőii 
B r a s s ó t  először pillantja meg a’ t ü n d é r h a l m i  magas
ból , valóban csak alig ’s alig hiheti e l , hogy ama’ kereske
dővárost szemléli, mellynek épületei közül, csak imént jő 
ve ki. Innen láthatni, milly szép rendben vágynak víve B r a s- 
s ó’ épületei. Varázs-szinben tűnik elő továbbá a’ kies B a r- 
c z a v i d é k ,  a’ gyönyörű faluk: H é t  f a l u  (hét egymásba folyt 
faluk közneve), I l ö l t ö v é n y ,  Ú j f a l u ,  a’ távol’kékes kö
dében K r i z b a ,  a’ várhegy’ aljában, ’s több más igen csi
nos, jól épült és vagyonos gazdáktól lakott helységek. Be-

magokat megadandják ; mindazáltal már íegyőzetvék ; jónak 
láták, Ferdinand herczeghez folyamodni, hogy a’ király
nénak elbocsátatási kérelmüket nyújtaná be. A’ herczeg bá
mulását je len té : „ők, úgymond, a’ királynéra tukmálták ma
gokat mint zendülés’ ministerei, ’s tetszésük szerint elmehet
nek vagy maradhatnak; a’ királyné eddig csak fogolynak tar
totta magát kezeikben.“ — Más részről 43 küldött elhatá
rozta , a’ ministerek mint a’ zendiilőkkel czimborálók ellen 
panaszt indítani, hacsak elbocsátatásukat nem sürgetik. Egy
szersmind a’ cortesgyülésben javaslatba téteték, hogy egy 
felszólítás bocsátassék ki ’s a’ néposztálybeliek fegyverkeztes- 
senek föl. — Saldanha űj felszólítást bocsátott ki. Abban 
oda nyilatkozik, hogy azon kardot, mellyel Lissabont meg
szabadította ’s Algir’ hódítóját meggyőzte, elébb hüvelyébe 
nem teendi, mig Portugália elnyomóitól meg nem szahadíta- 
tik,  a’ királynénak szabadsága vissza nem adatik , s don P e 
d r o ’ chartája előbbi erejébe nem helyeztetik.

A’ „Camden“ postahajó által Angliában L i s s a b o n b ó l  
tudósítások érkeztek augustus’ 13dikáig. Ministerváltozás 
történt; S a d a  B a n d e i r a  minister-elnökké ’s a’ tenge
részet’ ministerévé, J. G o m e z  da  S i l v a  S a n c h e z  igaz- 
ságministerré, J. A. d e C am  pos ,  a’ cortes’ elnöke, beliigy- 
ministerré neveztettek ; a’ többi ministerek megtartották tár- 
czájokat. A’fölkelés, ámbár lassan, még mindig terjed, és az 
elnyomására fordított igyekezetek siker nélkül maradtak. 
A’ két párt’ vezérei között egyetértés látszik lenni, mert báró 
B o m s i n ,  ki tetemes hadarővel Castellobrancoban állott és 
S a l d a n h á t  könnyen megtámadhatta volna, mit sem tett. 
Ennek következtében Saldanha fővezér 14dikén 400 lovas és 
300 gyalog emberrel Coimbrába ment. Hadereje ott teteme
sen növekedett, és Lissabonban az mondatott, hogy Ildikén 
Coimbrát elhagyta, hogy sietve Oporto felé induljon. A’ 
ministerség a’rendőrségből gőzhajón 250 emb. és 30 sánczásót 
küldött Lissabonból Oportóba. Sa da Bandeira visconde a’ 
hadsereget Almargen báró’ kormánya alatt hagyta Valenza 
előtt és Oportóba ment. A’ cortesek rendeletet bocsátottak 
k i , mellynek erejével a’ személyes szabadság’ felfüggesztése 
még egy hónappal tovább tartandó.

Olaszország:.
Róma, iuigustus’ 19.

Az epemirigy’ növekedése itt is nagy rémülést ’s nyugtalan 
tolongást okoz, mellyről a' németnek fogalma sem lehet. 
Kiki azt véli, hogy szomszédja neki halált hozand. Meg 
nem áll előtte; Írott tudósítását csipővassal veszi el, és, 
ha neki mint a’ pápa’ dzsidásainak, hoszu fegyvere van, azt 
előszegezvén, igy kiált: „Ne közelíts testemhez!“  — A’ 
nyavalya sokszor rósz bélyeget visel: 6 — 12 óra alatt meg
öli a’ beteget, és még eddig természetesen nem határozták 
meg, mikép legyen a’ szörny legyőzendő. A’ pápa elzárkó
zott. Minden idegen iparkodik a’ városból menekedni, mi 
azonban nem olly könnyű, mint gondolják, mert postalovak 
csak a’ kormány’ Írott szabadsága mellett adatnak, de azt 
sem tudjuk, mikép juthatnak majd tovább az utasok, mint
hogy minden helység hajlandó az elzárkózásra, és Rómában 
az idegeneket nem igen szívesen látják. Legroszabb lenne, 
ha a’ tápszerek’ ideszállítása megcsökkeni kezdene; mert 
nagy, azaz általános békezavartól épen nem félhetni, mivel, 
mint mondják , az ausztriai seregek ő szentsége’ kivánatára 
Bolognából indulóban vágynak. Ezek majd fentartandják a’ 
békét. — Itt  is elterjede a’ mérgezés’ hire a’ köznép között, 
mellyet a’ következő szomorú eset be is bizonyít: ugyanis 
egy ifjú angol a’ montamarai piaczon a’ nép’ bőszültségének

láthatni a’ T ü n d é r h a l o m r ó l  egészen H á r o m s z é k i g  
is tiszta időben. A’ délnyugati oldalon mintegy felhullám
zott hegyeket legtulsó oldalokon fenyők csipkézik, leebb 
különnemű fákkal fedezvék, mígnem az erdőnek leginnen
sőbb fele egy kis P e l o p o n n e s u s ’ alakjában végződik.

Midőn a’ szép helyet elhagyám, eszembe jutottak és so
káig ringatának kéj’ ölén az édesen ömlengő lelkes költőnek 
iine’ szavai:

Te bájvidék!
Ott a’ kék messzeségbe’ ,
Hol szirthegyek nyűlnak-fel égbe,
’S felhőtlen leng a’ tiszta lég ,
Idvezllek, oh te rég 
Határa buzgó vágyaimnak ,
Te bájvidék! *)

A’ másik nevezetes tárgy, melly B r a s s ó b a n  létemet előt
tem emlékezetessé teszi, a z ,  hogy itt látám R o t h e n b a 
c h  é r nék egy jeles müvét, mellyről a’ b r a s s a i „Unterhal- 
tungsblatt’“  idei 4ik száma ekkép ir „R  e m e k m ű“ czím- 
a la t t :

„Itteni rézmiivesmester Rothenbácher ur’ műhelyében, an
nak ügyes keze alól egy általa tervezett derék rajz után sza
bad kalapácsolással vert olly rézszobor jőve létre , melly va
lóságos mestermű. E ’ szobor nagy mértékben megérdemli bá
mulását mindazoknak, kiknek alkalmuk van ezt láthatni; ez 
Rothenbácher ur’ elismert művészi tehetségének újabb bi
zonysága. A’ szobor a’ boldogságos szüzet — jobb karján a’ 
gyermek Jézust tartva ’s a’ földgömbön állva — óriási nagy
ságban mutatja. A’ szépen dolgozott keresztes korona , öltö
zetének művészileg készített redőzete, a’ vállain olly termé
szetesen lefolyó haj , különösen pedig az ábrázatnak érzés
teljes és szelíd tekintete Csík széknek egyik kápolnájában — 
hová helyezendő — a’ szemlélő keresztény’ kedélyét hoszas 
időkön keresztül fogja szelídségre ’s áhitatosságra izgatni. 
Bár azok,  kiknek kitűnő képességük van, buzdulnánakidőről 
időre versenyvágyra’s munkásságra, müveket alkotni, mellyek 
nekik és szülőföldüknek becsületökre váljanak!“

*) B a j z a ’ versei. Pest 4835 (a’ 19ik lapun).

áldozatja lön. Ez egy szép gyermeket több asszonyok között 
állani látván, 's arczvonásaik által csábítatván , a’ kis gyer
meknek ajándékot adott vagy adni akart,  midőn az össze
gyűlt asszonyok, mint dühös hiénák, e’ lármával: „Öljétek 
meg a’ mérgezőt!“ reá rohantak. Futás nem menté meg, 
mert most a’ férfiak kést döftek mellébe ’s egy kőzápor földre 
terítő a’ boldogtalant. Az asszonyok dühökben szalmát hord
tak elő, a’ félig megöltet elégetendők, midőn az oda sietett 
rendőrségnek még sikerült, az ennyire összeroncsoltat erő
szakkal megszabadítani. Egy közel kórházba vitetett, hol 
azonban kétlik felgyógyulását. Hihetőleg e’ felől nyilváni- 
tand valamit a’ kormány, hogy a’ nép’ fejéből a’ mérgezés’ 
gyanúját kiűzze. Genua, augustus’ 16-

Az elmúlt napokban a’ cholera nálunk ijesztő haladást tön. 
Folyó hónap’ elejétől egész mai napig 353ra ment a’ beteg
ek’ száma, kik közűi 170 holt meg. E ’ tartomány’ többi 
részeiben is más hatalmasan elágazott c’ nyavalya, úgy 
hogy a’ betegeket mindeddig 52 5re, a’ holtakat pedig 199re 
számítják. — Livornóban is az illető hatóságok a’ cholera’ 
kiütését már most nem tagadják, ’s aug. I l i k óta,  melly 
nap t. i. először mutatkozott a’ betegség, egész aug. Iáéig 
a’ betegek’ száma 2Sra , a ’ holtaké pedig 22re ment.

Palermóban M i s i n  é r i  kis városból a’ cholera közbeni 
zendülések miatt tizen halálra Ítéltettek, melly halálos Ítélet 
rajtok azonnal végre is hajtaték. A’ többi bűnösök’ pere még 
foly. A’ kivégeztettek között egy gyermek is találkozók, ki 
mivel a’ gyilkolás’ napján a’ fegyvert még el nem bírta, kés
sel szaladgált fel ’s alá ’s a’ még pihegő véráldozatokat az
zal ölte meg. A’ palermói katona-junta fog e’ városban 's kör
nyékén a’ gyilkos tettek felett törvénykezést tartani.

UT é m e t o r s z á g ’.
B a j o r o r s z á g .  Ő Felségével, az ausztriai Özvegy-Csá

szárnéval ő felsége a’ szász királyné, Z o f i a  főherczegné, 
a’ porosz koronaörökösné, családostul September’ folytában 
Tegernseeben gyűlnek össze.

Ö királyi fenségök A u g u s z t  és Bé l a  porosz k. herczegek 
déli oroszországi utjokban Varsóba érkeztek és nehány na
pot e’ fővárosban töltöttek. Augustus’22dikén meglátogaták 
a’ vvolai csatamezőt és környékét, valamint a’ powonski tá
bort is; délben a’ Belvedere palotában elfogadák az igazga
tóság’ és statustanács’ tagjait, a’ generálokat és a’ különféle 
hatóságok’ főbb tisztjeit; lakomára számos előkelő személyt 
meghívtak; este a’ nagy színházban jelen voltak egy előadá
son ’s azután a’ lazienski palotában theáztak a’ varsói her- 
czegnénél. 23dikán ő királyi fenségök szemre vették a’ fel
legvárat, a’ palota’ szobáit, a’ görög új székes-egyházat ’s 
a’ tüzőrséget a’ krasinski piaczon, a’ varsói hcrczcgnénél ebé
deltek, ’s este ismét meglátogatták a’ színházat. 24dikén 
reggel mind a’ két herczeg az új-georgiai erősség (Módiin) 
felé utazott, honnan este visszatértek, a’ lazienski körszinben 
(amphitheatrum) a’ játékot együtt szemlélendő!«:. Annak vé
gével ismét meghivattak herczeg Paskcvitsnéhcz (a’ herczeg 
helytartó nem vala Varsóban), ki tiszteletökre pompásan ki- 
világíttatá a’ lazienski palotát ’s a’ szomszéd kertet, valamint 
a’ III. János’ hidját is, és fényes tüzjátékot adatott. 25dikén 
reggel Brzescen keresztül Wosnesenskbe utaztak ő királyi 
fenségök. Ugyanoda utazott a’ lovasság’ vezére, general.se- 
géd és az országtanács’ tagja, gróf K r  a s i n s k i  is.

Oroszország*.
Ő felségének a’ császárnak utazásáról szóló tudósítások 

augustus’ 14ig terjednek, melly napon ő felsége Dünaburgba

Bővebb felvilágósitás ’s igazitásképen csak azt jegyzem 
meg, hogy e’ szobrot a’ c s í k  S o m l y ó i  Ferencz szerzete
sek készíttetik ottani templomuk’ díszítésére vörös rézből, 
de a’ melly arannyal egészen be lesz futtatva. A’ rajz nem 
R o t h e n b á c h e r ’ tervezete szerint, hanem egy a’ csíksom- 
lyai templomban levő pompás kőszobor’ nyomán rajzoltatott 
az említett rézműves ur által. Jobbján e’ szobor nem a’ gyer
mek Jézust ta r tja , hanem egy kormánypálezát; bal karján 
ül a’ kis Jézus. Egyébiránt a’ n é m e t  c o l l e g a ’ dicsérete 
nem felesleges, sőt a’ m a d o n n a ’ gyönyörű teljes arczulatá- 
r ó l , vállain bájosan leomló fiirtözétéről stb. nem ad elég hű 
képzetet. Roppant nézője van a’ még egészen el nem készült 
szobornak. Jul. 2 lén — midőn én is megnézém — monda
Rothenbácher u r ,  hogy három év óta dolgozik e’ müvén.

***

Az utolsó parlament-választáskor —• mint mondják — Ir 
land’ egyik hegyi grófságában a’ választók’ főnöke igy szó
lító meg rongyos választó társait: , ,Tekintetes Karok és Ren
dek! — Az Isten’ bölcs teremtésénél fogva minden ember
ben vagyon hiba (Éljen!), egyikben egy, a’ másikban más; 
mert emberek vagyunk és mindnyájan hibázhatunk : igy tehát 
meglehet, hogy a’ tekintetes Karok és Rendek közül is né
melyikben az a’ hiba vagyon, hogy szomjúságánál valamivel 
többet hörpentvén, olly cselekedetre vetemedik, melly 
máskép álmában sem jutott volna eszébe ; némellyikben is
mét az ,  hogy talán a’ másét jobban szereti, m in ta ’ magáét, 
így tehát azon bizodalomnál fogva, mellyel megtisztelni 
méltóztattak, bátorkodom a’ tekintetes Karoknak és Rendek
nek esedezni, hogy azon érdemes tag , ki ezen hibákat ma
gában már tapaszta lta , nehogy újra bajba essék, a’ tekin
tetes Karoktól és Rendektől maradjon el.“ (É ljen , É ljen !) 
Ezen ékes beszéd egynek a’ választók közül igen szivére hat
ván, kiáll a’ sorból, és igy szólamlik fel: „Bizony, Tekin
tetes Uram, én nem bízom magamba.“ — Erre a’ főnök: 
„Tiszteljük, úgymond, tekintetes Karok és Rendek! nemes 
társunkban ezen őszinte megváltást — ’s ötét sorsának ál- 
talengedve — haladjunk előre.“ —



érkezett. Pskowban a’ tartalék-sereg’ első gyalog osztályá
nak 4 zászlóalját megszemlélte. A’ császárné 15én Moskóba 
öli aj to 11 egészségben megérkezék. A’ trónörökös felséges 
anyjának, ki a’ Krém'linben leszállott, elébe kocsizott. A’ csá
szár felséges hitvesét Moskóba irányzott útjában még jó da
rab földre elkísérte, mielőtt utazását elkezdené. —. H e l e n a  
P a w l  o wn  a nagyherczegné 20án Wosnesenskbe érkezett.

T ö r ö k o r s z á g * .
Konstantinápoly, angnstns’ 25-

A’ franczia kir. követ R o u s s i n  admiral f. h. 20dikán au- 
dienczián volt a’ szultánnál, fejedelmének az orleansi her- 
czeggeli házasságáról szóló tudósítását átnyújtandó. Ez al
kalommal szerencséje volt, ő fensége előtt kinyilatkoztatnia, 
hogy egy porczellán edényt hozott, mellyet király ő felsége a’ 
neki legközelébb ajándékozott hires pergami edény’ viszonzá
sául kü ld , és hogy ezenkívül reá van bízva bizonyos számú 
földabroszt vinnie át az ottomanni tengerészet’ számára; ezen 
új bizonyságát a’ franczia király’ barátságának, ő fensége leg
nagyobb hálával fogadta.

Éj szakain erikái egyesült statusok.
Új-yorki hírlapok következő boszantó jelenetet közölnek, 

melly julius’ 24én a’ forsyth-utczai reform, templomban adta 
elő magát: „Mintegy II  órakor két egymással vetélkedő pap, 
mindenik a’ maga párthiveitől kisértetve, a’ szentegyházba 
ment ’s a’ szónokszékért czivakodott. Botokkal ’s vasazott 
fütykösökkel viaskodtak; sőt az oltár’ ékeit is lészaggatták 
’s azokat fegyverek gyanánt használák. — Mind a’ két párt 
a’ szónokszéket több Ízben egymást felváltva magáévá tette, 
hanem abból újólag mindig kiszorítatott. Azonban a’ haran
gokat félreverték, a’ tűzoltók fecskendőikkel megjelentek, 
hogy a’ verekedők’ tiizét hideg vízzel oltanák el. A’ rendőr
ség végre mind a’ két pártot a’ szentegyház’ elhagyására kény
szerűé. Mindenik bajnokilag viaskodott. Ruhájok egészén 
össze volt tépve.

L é v a i  t i i z - v c s z é l y  é s  j a v a s l a t
egy magyarországi jótékony és örökös tüzkármentö -  intézet' 

felállítása iránt.
(Beküldetett F a rk a s Remete Páltól.)

Folyó évi Augustus’ 19kén reggeli 9% óratájban, Léva 
városának egyik tömött házu utczájában szerencsétlenül ki
ütvén a’ t i iz , nem csak a’ városnak munkás lakosi, hanem a’ 
szombati nagyobb héti vásárra jött vidékiek is , nem kis ré- 
míilésbe merültek. Sietett mindenki dobszóra, és harangok’ 
kongatására a’, tűz felé, segítség’ vagy nézés’ kedvéért. Mig 
én a’ vár’ falai közül leggyorsabb léptekkel a’ tűzi színhelyre 
érheték, szerencsére a’ tüzfecskendők és vizes lajtok ott vol
tak; de már ekkor e’ keskeny utczában felülről 5, alulról 
pedig 3 ház lángba berulva lévén, a’ különben is e’ hónapot 
bélyegző melegség, ’s a’ tűzi elemek’ mérge miatt, alig 
vala ember képes, legszivesb akaratja mellett is ,  a’ feleba
ráti szeretetnek dicső példáját követni! Mind e’ mellett is 
találkoztak sokan , kik életök’ veszélyeztetésével tettek a’ mit 
tehettek, — háztetőket és kerítő sövényeket előre bontottak, 
a’ tűznek tovább - harapódzását, a’ mennyire lehete, kor- 
látozandók , mignem végre csakugyan 11 óra körül a’ tűz’ 
ereje elnyomatván, számtalan embernek, minden legkisebb 
szikra’ eloltása késő estig gondot és munkát adott. — Szo
morú volt lá tn i , mikép a’ házak’ és istállók’ tetején lévő szé
na , bükköny s tb . , némcllyiknek 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 emberek, sőt ezek’ szomorú példája után mások is , jö 
vendőben a’ parancsolatok’ daczára nem,  hanem e’ részben 
a’ vármegye és városi tanács által kimutatott utón örömest 
járandnak és szalmás eleségeiket a’ házhoz nem hordják.

A tűz alatt es után százíéle volt a’ gyanú annak ere- 
dése felől, mignem másnap egy , valamellyik gazdánál szol
gálatban lévő 13 éves leánykát befogtak ; — ez azonnal meg
vallotta nem csak az elveszett 200 íorint’ elorozását, hanem 
a szomszéd háznak felgyujtását is ,  mellyet, senki a’ háznál 
honn nem lévén, kétszer próbála meg, harmadszor pedig a’ 
gonosz szellemnek már ellent nem állhata.

Ha nagyobb ékesszólási tehetséggel birnék , úgy minden 
bizonnyal könyörületre indítani iparkodnám kitk it : segéljen 
a’ mint lehet az iigyefogyottakon ; de midőn ezt cselekedni 
óhajtanám, egy sokkal fontosabb tárgy’ meghányásába bo
csátkozandó, nem csak ezen elégetteknek, hanem minden 
magyarhoni tüzkárvallandóknak segitséget szerezni legszen
tebb kötelességemnek tartom.

A világ már régóta fennáll, ’s mióta az emberek társa
ságba gyűlvén, hazakban laknak, számtalan ember törte

azon fejét: a) mikép lehetne a’ tűzveszélyeknek vagy elejét 
venni az okok’ elhárítása által; b) vagy pedig, ha tűz van, 
czélszerii oltások által nagyobb szerencsétlenségeknek gátot 
vetni; c) vagy végtére az elégetteknek sorsán és Ínségén se
gíteni ?

Mi az elsőt illeti: Angol- ’s Francziaországban , a’ kor
mány szorosan kívánja magát értesítetni minden tűznek okai
ról , mi még az újságokban is közzé szokott té te tn i , — és 
mivel a’ tűznek okai különfélék, a’ tapasztalási eredmények 
szerint intéztetik az okok’ elhárítása, p. o. a’ pipázás’ nagy
obb titalmazása , a’ gyújtogatásoknál pedig a’ nagyobb 
felvigyázat és az alábbvaló néposztály’ czélszerübb nevelése 
által stb.

A’ másodikra nézve Magyarországon is nem csak a’ népesb 
városokban, hanem egyébütt is léteznek tűzoltó - intézetek, 
az emberi ész pedig mindig újabb meg újabb találmányokat 
hoz lé t re ; vannak szivárványok, kézi fecskendők, ’s több 
már tűzoltó szerek; sőt nem rég hazánkban a’ szecskával va
ló oltás is ajánltatott; próbálják azt is ,  mikép lehessen ha
zakra tiizellenes tetőt csináltatni; —• azonban mindezek mel
lett is számtalan a’ szerencsétlenség, és ime! Amerika, 
melly dicső példája a’ munkásságnak és szorgalomnak, sem 
tudott valami tökéletest kitalálni. Tavaly Új-Yorkban hány 
milliókra ment a’ tűzveszély által okozott kár ? melly- 
nek következéseit nem csak a’ szárazloldi szomszéd tarto
mányoknak, de a’ selyemportéka miatt egész Európának is 
érezni kellett. ’S ha tán ma volnánk Ú j-\ orkK utczáin , bá
mulva csudálkoznánk éskérdeznők, hol égett tavaly ? Mind
ezt az amerikaiak’ intézkedéseinek tulajdoníthatni.

Általlátván mindeneket az emberek , és tapasztalásból me
rítvén azt ,  hogy minden legjobb előlátások sem elegendők 
a’ tűzveszélyek’ gyökeres kiirtására, és a’ sorsnak kezét le 
nem bilincselhetni, —■ mintha a’ nagy és felséges Isten ben
nünket valamint háborúval vagy döghalállal , úgy tűzzel is 
pusztitni akarna, néraelly mély belátásit emberbarátok tüz- 
kármentő - intézeteket állítottak fe l,  a’ hová szabad min
den házbirtokosnak beállni; — ezek kétfélék: u. m. egyik 
az, melly megbecsülted a’ biztosítandó háztetőt, vagy akar
ni elly más jószágot, — a’ tőke után pedig minden évben bi
zonyos száztulit, vagy percentet kíván, melly sommából a’ 
tűz által okozott károk fizettetnek, stb. A’ másik kölcsönös 
’s nem rég jőve divatba. Itt is becsű alatt áll a’ biztosított (as- 
securált) jószág, de már itt a’ tőke után a’ részvényes csak 
annyit tartozik fizetni aránylag, a’ mennyire ment egy évben 
a’ tűz által okozott kár; és igy azt gondolnám : ha a’ részes 
társak közül senki kárt nem vall, nem is kellene egyebet fi
zetni , mint talán az intézet’ fentartására szükséges költsé
get. — Honunkban mindezen becses két intézet számtalan 
követőre ta l á l t ; de mind e’ mellett sem tagadhatni, hogy a’ 
közönség’ nagy része máig is különfélekép gondolkozik ezen 
intézetekről, mint a’ „Kémlő“ tavaly irántok néinelly vitat
kozásokba ereszkedni bátorkodott, azonban a’ jó ügyet kocz- 
káztatni nem látván tanácsosnak, azzal felhagyott. — En 
részemről azt mondhatom , hogy máig mind a’ kettő jó és 
hasznos ; de egyiknek még is jobbnak kell lenni a’ másiknál 
—-és mellyik az?!  mert tapasztalául, hogy mindenik intézet’ 
ügyvivő embere a’ magáét dicséri, ’s különösen egyik nem 
volt barátja a’ kölcsönösnek, mellytől pcrcentje nem járt. 
Egyébiránt úgy lá tsz ik , Magyarországra sok is e’ két inté
z e t ! — és minél több illy intézet volna, annál veszedelmesb 
lehetne egyik a’ másikra nézve. Lám az új-yorki égés csak
nem bukását szülte a’ pénzek’ e’ legdűsabb földén a’ ma
gányos tiizkármentő intézeteknek!

Mindezen intézetek mellett is látnivaló, — de szükséges 
volna rendesebben is kinyomozni az adatokat, — hogy az 
égés általi kárvallottaknak fele része sem kap kárpótlást , és 
igen természetesen; mert az intézetnek nem lévén tagjai, 
arra nem is számolhatnak. Valljon lehetne c minden házzal- 
biró magyarországi gazdát arra kényszeríteni, hogy házát 
kármentesítse egyik vagy másik magányos most fenálló in
tézetnél? kérdés marad. Hány millió takarodnék ki ezáltal 
az országból! — Arra támaszkodni pedig, ha majd a’ magyar 
értelmesség jobban kifejtik , és kiki mélyebben át fogja lát
ni a’ biztosítás’ szükségét, ez igen késő biztatás: — tudjuk 
ugyanis, akármilly szellem uralkodjék valamelly népen, még
is minden kiilönszemélynek (individuum) házi gazdálkodása 
felől másmás nézetei vannak, sőt néha mintegy készakarva 
elmellőzi, a’ mi hasznára volna! — Hát ha még fontolóra 
vesszük, hogy az illyen intézetek a’ mennyire egyfelől jóté
konyok, másfelől még is kereskedési viszonyok által vezérel
tetnek , és semmi kiapadhatatlan forrás által nem biztosit- 
vák , ’s mind e’ mellett igen is drágák ; nemde könnyen meg- 
foghatóvá lesz előttünk , miért tar tózkod un k  annyira minden 
nem-biztosított intézettől?! Azért, mivel egy részről ezek
nek „accidit in puncto“ való megbukásától a’ legnagyobb biz
tatás mellett is félünk, más részről pedig saját tapasztalá
sainkat használjuk , hogy elevei kecsegtetéseknek vakon ne 
higyjiink , mert mindenhol a’ sors’ láthatatlan keze játszik 
velünk. A’ budai nyugpénz-intézet, mielőtt eredeti piros szí

ne sárgává változott volna , legjobban biztatta újságok által 
az intézet’ tagjait, és e’ kis igazságot, minthogy annak ide
jében többet mondanom szabad nem vo l t , a’ publicum’ fel
világosítására, most már talán kimondhatom. — Mindezeken 
felül az országban mindenkor sokkal több a’ tehetetlen mint 
a’ módos ember, — a’ szegény embernek elkerülhetetlen 
szükségei vannak, mi miatt assecuratiót vagy nem ismér, 
vagy nem is ismérhet: a’ gazdagabbak pedig és kiknek pén-* 
zök van,  itt is jobban járnak, mert az intézet’ jótétemény
eiben könnyebben részesülhetnek. — Hanem azért nem kell 
ide alkalmazni amaz ismért axiómát: „volenti non fit inju
ria.“  —

Mitévők legyünk tehát? Anglia’ törvényhozói szivökre vé- 
vén az iszonyú Ínséget, mellyel a’ naponként szaporodó te
hetetlen koldusok’ száma küzd, szegényi adót rendelt, mellyet 
kivétel nélkül az országnak minden lakosa fizetni tartozik. E ’ 
törvénynek, mint minden legjobb törvénynek, vágynak ellen
ző i , ’s kivált ollyanok, kik a’ koldusoknak különben nem 
szeretnék erszényüket megnyitni, azt állitván, hogy ezen 
rendszabás nyilvános ösztönt nyújtana a’ koldusbot’ kézbefo
gására. Gondoljon bárki mikép , én más véleményben vagyok, 
ki igen is illőnek látom, hogy minden ember tehetségéhez 
képest, ha j ó  akaratból nem,  legalább törvény’ ereje mellett 
segélje embertársát; mert a’ meggazdagodás’ és jólét’ útja 
igen göröngyös, ’s bátran mondhatni: némelly ember bár- 
milly mnnkás és takarékos legyen , ha feje’ tetejére áll, sem 
leszen gazdag, vagy csak magát jólbiró sem; a’ másik pedig 
csak születik , már az. A’ természet itt is a’ maga útját köve
ti , egyiknek gyarlóságán és szegénységén sokszor épül, ja 
vul és gazdagodik a’ másik; minélfogva minden világi jó 
egyik emberé úgy mint a’ másiké ; hanem az veszi hasznát, 
ki azt magának meg tudja szerezni.

Nálunk az utczai koldulás még ma is ,  némelly kivétellel, 
korlátlanul divatoz, és noha nem jutottunk még oda, hogy 
e’ tekintetben Angliát kövessük, még is egy kevés színvál
tozással több magyarországi városban az utczai koldulás ti
l o s , ’s rendes utón szedetik be az alamizsnára szolgáló pénz. 
— Ki ide fizet, az jótékonyságot tudva gyakorol, ’s mikor 
abban a’ koldus részesül, megköszöni, ’s imádkozik : „fizes
se meg az Isten!“ akár tenné ezt házunk’ küszöbénél, akár 
pedig hol teszi, az Isten mindenütt jelen van és hallja.

Telvék voltak tavaly meg azelőtt hírlapjaink számtalan 
tűzveszélyek’ leírásával, mellyeknek borzadást gerjesztő elő
adása nem kevés emberbarátot szánakozásra ’s lelki köteles
ségre vezetett, és a’ jótékonyságok sem hibáztak. Az igazi 
’s nemes erényii jóltévők nem igen örülnek, ha neveik közla
pokban nyilvánítatnak; de annak közzétételét a’ segedelem
ben részesülő helységek’ lakosi hálájokban ritkán mellőzhe
tik e l ; mert ez például szolgál a’ nemesszíviiség’ elisméré- 
sére a’ személyben, másfelől ösztön hasonló cselekedeteknek 
az emberek’ szivébe való becsepegtetésére. — De mindezen 
jótékonyságok mellett is hány ezerekre megy csak egy éven 
által is a’ kár, mellyet szegényebb sorsú embertársaink a’ 
tűzveszély miatt tűrni kénytelenek? — Némelly gazda ugyan 
a’ tűz után még inkább meggyarapul, az igaz; — hanem mi
nő szám ez azokhoz, — kik végkép elszegényiilnek és te
hetetlenekké lesznek, a’ haza’ közterhére!

Ma valóban , mint kiki tapasztalhatja, csupa javaslati vi
lágban élünk, — egyik vasutat, másik gőzmalmot, a’ har
madik a’ gazdasági intézetek’ fölosztását az országban , ’s ki 
ezt ,  ki amazt javasolja. Javasolni tudni valóban könnyű; a’ 
kivitel nehéz ’s érett megfontolást kíván. Minél többet ja 
vasolnak valamelly országban, annál bizonyosabb a’jel, hogy 
ott gondolkozó emberek laknak, ’s előbbutóbb megtörténik 
az is ,  hogy a’ javaslat’ kivitelébe fognak. A’ hitelről, arany- 
szájú és tollú S z é c h e n y i n k  ira először, és már érik a’ 
gyümölcs, ’s meglehet, a’ mit az atyák epével hallottak, éde
sen fogják azt gyermekeik éldelni. Nem kívántatik meg az 
sehol, hogy a’ javasló’ személyére tekintet legyen, nagy ur 
e ,  vagy czéhbeli tudós? a’ közönségen áll a’ javaslatot elfo
gadni , vagy nem. Valljon ha a’ pesti nemzeti játékszint, 
vagy a’ Budapest között állítandó állóhidat (és igy több más 
efféléket) valaki javaslatba nem hozza, létesül e csak egyik 
is? Bizonyára nem. Némelly országokban, mint Amerikában, 
az alkalmas javaslatokat bámulatos sebességgel kiviszik, más
hol a’ legcsekélyebb javításokat vagy új találmányokat mo
hón megragadják, de ismét abbanhagyják; mint p. o. ha a 
Grange-féle eke legegyszerűbb , leghasznosabb és tökéletes 
a’ világon, miért nem használja nem csak minden lranczia, 
de nem, minden szántóvető is? továbbá, ha a’ tiizellenes 
háztetők fel vannak találva, olcsók és czélszerüek, miért or
szágunkban csak 10 illyet sem találunk? stb. Nálunk, annyi 
tapasztaláson okulva, lassan megy minden, — ’s bár.megint 
minden lassan ne menne, — és^ szereti a’ közönség magát 
eleve és gyökeresen értesítetni, ’s mielőtt valamihez férfia
sán fogna, a’javaslatok erős és hasznos vitatkozások’ tárgyai 
szoktak lenni.

’(Vége következik.)

Folyó évi September’ hónap’ elsőjén nyittatott meg 
La ab nevű falun kívül, Kirchberg’ szomszédságában, 
helyzeti 6 ’

hideg-vixgyógyin téset.
Azok, kik ezen intézetbe felvétetni szándékoznának, 

vagy személyesen 12 és 2 óra közt, vagy bérmentes 
levelek áltál az alulirtnál W ollzeile, 782 szám alatt, 
magokat jelenteni ne lerheltessenek.

Bécs, September’ 4. 1837.

Dr- btranichstaedton.

Birka- eladás.
Méltóságos gróf P á l i f y  Leopold Ferdinand Boros
tyánkői uradalma’ részéről ezennel jelentetik, hogy 
folyó év’ és hónap’ 19én délelőtti 9 órakor az uradalmi 
majorban S t o m p f á n 200 öreg a n y a  -  b i r k a ,  
meg 300 darab ü r i i ,  nemkülönben 600 darab idei 
anya és űrit b á r á n y o k  vagy egyenként, vagy 
osztályonként á r v e r é s ’ utján a’ többet ígérőnek kész 
pénz’ letétele mellett eladatni fognak.

Y e l z l  A n t a l ,  tiszttartó. '

H i r d e t é s .
Néhai méltóságos galanthai gróf E s z t e r h á z y 

Vincze’ uradalmai’ főkormánya’ részéről köz hírré bo- 
csátatik, hogy folyó évi September’ 18dik napján reg
g e l, t. ns. Komárom vármegyében, és ugyan Alsó- 
Csallóközbcn keblezett A p á c z a - S z a k á l l o s i  u r a 
d a l o m b a n ,  nevezetesen A p á c z a - S z a k á 11 o s 
helységben , az odavaló tisztség’ lakásán, 1000 darab 
hízott t i r i i ,  akár egyenként, akár pedig részenként, 
á r v e r é s ’ utján a’ többet ígérőknek, azonnali kész
pénz-fizetés mellett, eladatni fog; melly időre a’ vé
telben részt venni kívánók, ezennel illendően meg
hivatnak.

Haszonbér. Folyó évi sz. Mihály’ napjától t. 
Bars vármegyében fekvő V e r e b é l y  mezőváros’ és 
a’ töszomszéd D i c s k e  helység’ határában találtató 
157 hold szántóföldből, 16 kaszás rétekből ’s 5 kapás 
szőlőből álló majoros gazdaság a’ hozzá tartozandó 
lak - és gazdasági épületekkel, gazdasági állatokkal’s 
szerszámokkal, nem különben egy kétkerekű vízi ma
lommal— 3 vagy több évekre haszonbérbe adandó.— 
Az c’ jószágot haszonbérbe venni kívánók jövő Septem
ber hónap’ folytában vagy személyesen Verebélyen je
lenjenek meg, vagy bérinentes leveleiket ezen idő alatt 
az ottani f. t. esperes J n r o s s  Vincze úrhoz küldjék. (8)

'Íl folyóiratok’ t. ex. szerkesztői illő tisztelettel felszólítatriak, méltóztassanak a’ Hírnökből
lzi elyek után a’ forrást e’ hat betűvel: H i r nő k  megnevezni; nehogy az ezt elmulasztó plágiummal rovassák meg

becses lapjaikba netalán fölveendő 
meg

a Illrilöfe" szerkesztősége által.



PO ZSO N Y , k e d d e n
T a r t a l m a :

a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze
tes!) esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részreliajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
liirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmii- 
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

3 1 .  s z á m .

S z e r k e s z t i  ’s k i adj a

Balásfalv i  Orosz József.

S E P T E M B . M3. ISIIT.
F e l t é t e l e k :

Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnálj 
vagy Wigand K . F  könyvárulásában; P e s t e n  
Fűskúti Länderer Lajos' könyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendők: Hírnök'
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.a — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

J FIg'yeltetés. Elkésvén előfizetési jelentésünkkel, értesítjük a’ nagyérdemű közönséget, liogy 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 félév
re előfizetnek, még elejétől kezdve szolgálhatunk nehány példánnyal.

Magyar- és Erdélyország*.
Ő es. k. a. Felsége B e ö t h y  Sándor urat a’ nm. 

m. k. u. Kamara’ tanácsosát ’s királyi ügyek’ igaz
gatóját, a’ főméltóságu m. k. u. Cancellariánál meg
ürült valóságos tanácsosi ’s referendariusi hiva
talra; nemkülönben

A ’ szathinári káptalanban S c h l a c h t a  Márton 
éneklő kanonokot olvasóvá; L i n c z y  József őrka
nonokot éneklővé; Bodó  Mihály székesegyházi 
esperest őr - kanonokká; Ob e r ma y e r  András 
iskolás kanonokot székes-egyházi esperessé; ’s 
az ekkép megürült (iskolás) kanonokságra L á z á r  
János bélteki plébánost; Ko c z ó  Pált pedig a’ 
szathmári püspöki lyceumban szentirás-tudomány’ 
tanítóját ugocsai esperessé; ugyszinte

A’ győri székesegyházi káptalanban Süt ő  Jó
zsef székesegyházi esperest őr-kanonokká; — H o 
h e n e g g  er Lőrincz soproni esperest szent-alberti 
préposttá; hasonlólag

A’ váczi székesegyházi káptalanban T o p p l e r  
György éneklő kanonokot olvasóvá; B a l o g h  
István székesegyházi esperest éneklővé; Cseh  
Andrást székesegyházi esperessé; S er  e s s  Pált 
pesti esperessé; egyszersmind most érintett S e r e s s 
Pált ’s M e d g y e s s y  János püspöki titoknokot és 
S z a r v a s  Ferencz nagy-kátai plébánost püspök
asztali kanonokokká; M e r i c z a y  Antal holdme
ző - vásárhelyi plébánost; jánosi (joanneus) ; végre 
Kat ona  János bujaki plébánost tiszteletbeli kano
nokokká nevezni méltóztatott.

Urassó sz. k. városa’ ’s kerülete’ változó hivatalaira f. e. 
április’ 8kán történt választás’ alkalmával, szótöbbséggel 
T r a  u s ch e  n f  e 1 s György városi ’s kerületi fő — , W e n -  
c z c l  József pedig kerületi bíráknak, T a r t l e r  Lukács ke
rületi albirónak, G r a f  József város-kapitánynak vagyis rend- 
’s bátorság-igazgatónak — ’s végre B a r b e n i u s  György 
népszószólónak; ugyszinte N a g y  István Sepsi Sz. György 
városa’ közönségének szótöbbségével főbírónak választatván, 
legfensőbb helyen is hivatalukban megerősittettek.

A’ kisdedóvó intézeteket Magyarországban terjesztő Egye
sület’ lS37diki évkönyve“ (választottsági határozatból kiadta 
Kacskovics Lajos, egyesületi titoknok, nyomtatta Trattner- 
Károlyi) ekép adja elő az említett intézeti pénztár’ 1836ki 
állapotját: Bevétel 1632 for. pengőben ; kiadás 63 f. 49 k r . ; 
kamatra adott tőkék: alapítvány-tőke száztól hatos 506 fo r .;

ijianyolországi öröködesi kérdés.
A’ „Gaceta oficial“ Onatéból július’ Ildikéről a’ követke

ző czikket közli, melly a’ spanyolországi öröködési kérdést 
minden párti okoskodás nélkül történeti ’s publicistái állás
pontból felvilágítja: ,,A’ cuinberlandi herczegnek a’ hanno- 
verai trónra-emeltetése okot ád nekünk egy igen egyszerű ész
revételre , melly azonban véleményünk szerint igen könnyen 
alkalmaztatható jelen vitánk’ viszonyaira. Ilannovera 1814 
óta egyesülve volt Nagybritanniával; de már most elválasz- 
tatik tőle, mivel a’ hannoverai alaptörvények a’ nőöröködést 
nem engedik meg. Angliának ebben megegyezése igazságos 
és dicséretet érdemel. Nincs szándékuk a’ hannoverai- 
akon erőszakot tenni ’s nem kívánják tőlök, hogy Victoria 
herczegnőnek hódoljanak. Ez megegyez az ész’ törvényeivel 
és az igazsággal. Minthogy pedig Spanyolország’ alaptör
vényei az asszonyi trónkövetkezést tiltják , mig a’ mellékvo
nalban férfiöröködők találtatnak, ugyan miért akarják egy 
ifjú herczegnő’ uralkodását, és egy messze - kinézésű nyug
talan kormányt reánk tolni? V. Fiilöpnek, Spanyolország
ban a’ bourboni dynastia’ alapítójának, mindenek előtt a’ vé
rengző öröködési harezot kelle átvívnia; de el lévén határoz
va a’ spanyolok között élni vagy halni, liozá az áldozatot 
és lemondott a’ franczia koronát illető jogairól ’s azon óhaj
tástól lelkesítve, hogy az új monarchia’ pompás épületét biz
tos alapra alkossa, megerősítette az öröködési kérdést illető 
elhatározásokat, mellyek a’ régi spanyolok’ törvényeiben és 
hagyományaiban foglaltattak , kik az arabok’ idejében a’ con- 
vadongai meredek hegyek között tartózkodtak. A’ status’ ha
tározása szerint, és minthogy az ország’ cortesei és a’ casti- 
liai tanács is egyhangúlag ugyanazon kérelmet mondották ki, 
az atyai rokonok’ szoros öröködési rendje mint alaptör-

ideiglenes tőke 500 for.; pénztár-maradék 1837re 56 2 lor. 
19 kr. (Ház. 's Killf. Tudós.)

A’ p e s t i  g y a p j ú  - r a k t á r b a  augustus’ 18tói 29kéig t. 
S z i r m a y  Teréz asszonyságtól — B o r o n k a y  Albert úrtól 
—- S z y r m a y  Tamástól —■ Ná ko  Sándor gróftól — \ \  1 a- 
d á r  Tamástól — D o m i á n  Ádámtól — D r á s k ó c z y  Sá
mueltől — U j h á z y  Lászlótól — C s á k y  Károly gróítól 
— K e n é z  Mihálytól — I z d e n c z y  József bárótól — P é- 
t e r f y n é  asszonyságtól, szállítatott összesen 393,163 font. 
Eladatott D o m i á n  Ádám , — ifj. B e r n  á t  h György — 
U j h á z y  László — id. B e r n á t h  György — S z e n t -  
m i k l ó s s y  Gejza — O r c z y  Lőrincz báró — S z a p á r y  
József gróf — és B u k o f s k y  Ferdinand uraknak gyapja. 
Összesen 129,690 font. A’ gyapjú-raktár vásáron kívül is na
ponként reggeli 8 órától fogva esti 6 óráig nyitva van.

Liedemann J. S. Fridrik.
Pest, augustus’ 31.

Az idei jánosfővételi vásár’ alkalmával igen sok gyapjú- 
vevő volt, kik között több külföldiek is találkoztak. A’ két- 
nyiretű gyapjú 3 — 5 pengő forint felszállt áron vásároltaték, 
hasonlólag a’ közönséges egynyiretü gyapjú is 2 — 3 pengő 
forinttal feljebb kelt,  azonban a’ középszerű’s finom egy
nyiretü gyapjú is elkelt volna, ha a’ tulajdonosok a’ múlt 
évi árnál 25— 30 pcentóval alább adták volna, melly áron 
kiváltkép a’ vásár’ másik felében szembetűnő vásárlások tör
téntek; az e’ vásárban elkelt gyapjút, melly nagyobb részint 
kétnyiretü volt, 40,000 mázsára számítják; ’s a’ mi megma
radt, ' 16,000 mázsára teszik, az is nagyobb részint egynyi
retü. A’ gabona’ ára folyvást alább szá l l , mivel az aratás 
rendkívül bő volt. — A’ gubacs’ árára augustus’ elsőjétől 
fogva várakoznak, mivel csak későbben fog kitetszeni, minő 
termend ez évben. — A’ repezeolaj alább szállt és szállítás
sal együtt 10 forinton kel. — A’ hamuzsir’ ára nagyot csök
kent, úgy hogy az illyriai legszebbet i-s 12—30 forinton meg 
lehetett venni. — A’ faggyú az utolsó vásártól fogva , valamint 
a’ viasz is, drágábban vásároltaték. Liedemann J. S. Fridrik. 
Folyó ára o’ magyarországi termékeknek Pesten f. 1837diki 

jári o sfővéleli vásárkor.
(Beküldetett a’ kereskedő-csarnokból.)

pengő pénz
fr. kr-tól. fr. kr-ig.

A ra ny g l  é t , erdélyi............. 7 — — —
B o r : budai, vörös, ó . . . . 3 36 12 —

4 75? 55 55 "J • • * *
55 5 5  fejér, ó . . . . 3 36 8 —
55 55 55 Aj • • • • 4 — 6 —
5) pesti , kőbányai, ó . . • * 55 6 — 10 —
55 55 55 l'j . . . . 5 — 6 —
55 hegyi bor, f. és v., ó. . . • ■ 55 3 36 15 —
55 55 55 55 l,J • * • 4 — 7 —
55 kerti b o r , fej. és vör. . . 3 — 3 24

pengő pénz. 
ír. kr-tól fr. kr-ig.

B o r k ő : fejér .................... mázsája 12 — 14
vörös .................... 55 10 — 12 —

Bő r ö k : borjubőr ................ párja 1 12 2 —
birkabőr ................. 55 1 — • 2 24

55 m agyarjuhbőr................ 55 1 12 1 36
55 báránybőr ................ 55 — 24 1 12
55 kecske- és gödölyebőr . . 55 — 36 — 48
55 nyulbőr .................... 1 0 0  dar. 16 — 18 —

D á r d a f é n y :  rozsnyói .................... mázsája 12 30 13 —•
5) liptói .................... 55 11 — 11 30

D o h á n y: debrői lső oszt. . . . 55 20 — 22 —

55 ,, 2dík , ,  . . . 55 14 — 16 —
55 debreczeni lső oszt. . 55 8 — 9 —
55 pécsi 2ik oszt................... 55 5 — 5 15
55 szegedi lső oszt. . . . 55 10 — 12 —
55 ,, 2dik oszt. . . . 55 6 — 7 —
55 tiszai-leveles ............. 55 11 — 12 —
55 tekercs-dohány . . . . 55 4 — — —

E n y v : a sz ta lo sen y v .................... 55 16 —- 20 —
F a g g y ú :  olvasztatlan rudban. . 55 12 48 13 36

olvasztott karikában . 55 17 — 17 24
55 „  lepenyegb. . 55 16 48 17 6

G a b o n a :  búza .................... pozs. mér 1 12 1 24
55 kétszeres .................... 55 — 48 — 52
55 rozs .................... 55 — 40 — 42
55 árpa .................... 55 — 28 — 32
55 zab .................... 55 — 20 — 22
55 kuk o r icza .................... 55 — 40 — 56

G u b a c s :  ó ,  1 só oszt.................. köble 120  f. 6 6 6 15
5 2dik ,, ................. 55 5 30 — —
5 55 2 36 2 42

G y a Pj u:  egynyiretü, legfinom. . mázsája 110 — 122 —
55 ,, finom . . . 55 75 — 95 —
55 ,, középszer. 55 51 — 74 —•
55 ,, közönség.. 55 40 — 52 —
55 kétnyiretü, té l i , finom 55 52 — 62 —
55 55  55  közP- 55 42 — 50 —■-
55 ,, ,, kozö. 55 32 —- 40 —*
55 ,, nyári fin. . 55 48 — 5 5 —
55 55  55  közP- 55 42 — 46 —
55 „  „  közö. 55 34 — 38 —
55 báránygyap. „  „ 55 40 — 120 —*
55 bőrgyapju „ „ 55 50 — 125 —•
55 csávagyapju „ „ 55 31 — 42 —•
55 zigara, báns., kézmos. 55 33 —- 40 —•
55 ,, ,, úsztatott 55 28 — 36 —
55 magyarjuh kézmosatu 55 22 — 27 —
55 ,, úsztatott . 55 20 — 24 —■

I l á j .  . 55 17 36 18 —

vény a’ királytól megerősítetett és kihirdettetett; mivel meg 
volt győződve, hogy e’ rendszer leginkább megegyez a’ ter
mészetjogokkal és a’ spanyol törvényekkel összehangzásban 
áll. Egy úttal rendeltetett, hogy ezen öröködési rend örök 
időkig megtartassék, a’ nélkül hogy a’ ley de  P a r t i d  a, 
mellyben a’ spanyolországi trónöröködésről van szó, tekin
tetbe veendő volna, ’s épen úgy minden egyéb törvények’, 
rendeletek’ vagy szokásbavételek’ daczára, mellyek vele el
lenkezésben állhatnának; nemkülönben a’ királyoknak min
den végintézetei vagy életbeni rendelései, valamint azok is, 
mellyek az orleansi herczeg és utódjai, mint donna A n n a  
M a u r i c i a ’ unokái’ kedvezéseire hozattak, semminek nyilat
koztattak, a’ mennyiben az említett férfirokonsági öröködés- 
sel ellenkezésben állanak. E ’ törvény az utrechti szerződésen 
alapult, mellyben nehány európai fejedelmek az új törvény’ 
tekintetéből kölcsönös lemondást tevének , mint névszerint 
Fiilöp’ lemondása a’ franczia koronáról és az orleansi ’s ber- 
ryi herczegeké a’ spanyolról. Az ausztriai ház’ kizáratása az 
öröködésből , ellenben a’ szabaudiai háznak oda meghivatása 
és Nagybritannia’ öröködési joga és öröködési rendje elismér- 
tetett. — Talán azt mondhatni, hogy az asszonyoknak a’ 
hannoverai trónöröködésbőlkizáratása egy erőben fenálló tör
vényen alapul, ’s ezért Europa’ minden nemzeteitől tisztel- 
tetik; ellenben az Y. Fiilöptől Spanyolországban felállított 
öröködési törvény IV. Károly által eltöröltetett és VII. F e r 
d i n a n d  által atyja’ határozata köz hírré tétetett. E ’ nevet
séges okoskodással éltek a’ kis herczegnő’ védelmezői; de az 
hamis föltételen alapul ’s belőle csak az álokoskodók’ (so- 
phisták) tudatlansága és rósz akaratja tűnik ki. Először IV. 
Károly épen nem törölte el V. Fiilöp’ törvényét. Illy törvény, 
melly által az előbbi eltöröltetett volna , soha sem létezett. 
1789ben összehivattak ugyan a’ cortesek , azon comediában

részt veendők, mellyet C a m p o m a n e s  az öröködési rend
változtatást illető javaslata által adott. De az is bizonyos, 
hogy az összehivó-levél egyedül az asturiai herczegnek lete
endő esküről szól, a’ nélkül hogy legkevésbé is említené a’ 
másik törvényjavaslatot, pedig az ország’ törvényei azt ren
delik, hogy az összehívó levélben minden egyes pont ,  melly 
tanácskozásba vétetendő, megérintessék, hogy a’ városok és 
helységek tudhassák és a’ szerint illő utasítást adhassanak 
ügyvivőiknek (követeiknek) , és e’ szabály’ teljesítése nélkül 
minden, mit a’ cortesek végeznek, erőnélküli ’s illy végzés 
solia sem tekintethetik úgy mint alaptörvénye az országnak. 
Másodszor már ma bizonyos , hogy IV. Károly a’ Campoma- 
nestől feltett és a’ követektől (procurador) mülegesen (rae- 
chanice) aláirt folyamodást (mihez azonban épen nem volt 
joguk, minthogy csak az asturiai herczegnek leteendő es
küre voltak meghiva) meghallgatta, de felőle mit sem hatá
rozott. Mondá, hogy teend egy határozást felőle, de az egész 
dolog elszenderült, a’ nélkül hogy negyven év alatt valaki 
csak szóba is hozta volna. Hol az akarat hiányzik, ott hatá
rozat ’s következésképen törvény sincsen; IV. Károly akart 
és mit sem határozott meg, miután a’ cortesek’ kivánata fe
lől tudósítást vön; következésképen nem létezett törvény, 
hanem csak törvényjavaslat, és miként törölhetné ez el va
laha az ország’ alaptörvényét? — Azonfelül az úgynevezett 
törvény nem hirdettetett k i , pedig minden gyermek tudja, 
hogy a’ kihirdetés lényegesen megkivántatik minden törvényi 
rendelkezésre ’s ezen föltétel’ teljesítése nélkül semmi tör
vény sem létezhet. Következésképen IV. Károlynak úgyneve
zett cltörlő törvénye két ,  minden törvény’ lényegéhez tarto
zó tulajdonságot nélkülöz, t. i. a’ törvényhozó’ akaratját és 
az illető kihirdetést; sőt, mi még több, ha egyszer egy pil
lanatra megengedjük, hogy 1789ben IV. Károlynak valódi



pengő pénz.
fr. kr-tól. ír. kr-ig,

z s i r :  fejér ................... 10 — 10 15
, kékes ................... 9 20 9 30
, kék ................... 7 30 8 30
r: gerebenezetlen . . . . • nn 10 — 12 •—
b o g á r :  természetes . . . fontja 1 30 1 42

» r : csomókban................ . mázsája 42 — 46 —
nyers, hoszu . . . . ' nn 66 — 85 •—

,, kurta . . . . • ni 36 — 38 •—
lenmag ................ 1 30 1 45
repezemag vetett nyári . • V 1 12 1 24

„ téli . . • 5? 1 48 2 —
31 é z : bánsági, f e jé r ................... mázsája

n nn sárSa .................
„  ,, b a r n a .................  „
,, rozsnyói ...................

N y e r s  b ő r ö k :  ökörbőr.............párja
„  tehénbőr.............  „
„ lóbőr...................  „

O l a j :  repcze vetett magból . . . mázsája
, ,  t i s z t í t o t t ......................  55

„  lenmagolaj ...................  55
P á l i n k a :  rozspálinka, közöns. akója 

„  „ magasf. foka
„ seprő és törköly . . akója
„  szilvapálinka, báns. ,,
„  „ szerem! „

R o n g y :  közönséges................... mázsája
jobbacska

15 —
13 —
11  —

16 —
15 12 
10  —

4 —
10  —

13 —
17 —

4 48 
— 18 — — 

8 — 8 30

10  —

1 12 
2 30

16 30 
14 30 
12  —

20 48 
13 12

5 —
12 —

20  —

6 —

S e l y e m :  nyers . . . S50
S z a l o n n a  . . . 16 —
S z a p p a n :  szegedi . . . 14 •—
S z a r u :  szarvas-tülök, . . 36 —

,, ökörszarv . . . —
„ tehénszarv . . . 9 —
„ köröm . . . 1 6

S z é k s ó: finom . . . 9 30
S z i l v a :  aszalt . . . 5 —
T i m s ó :  fejér . . . 4 42
T o i l :  ágytoll, fosztatlan • • • • nn 30 —

,, ,, fosztott . 50 —
„ pehely 80 —
„ irótoll . . . . 1 36

V a j . . . . mázsája 24 —
V i a s z :  sárga, rozsnyói . 82 —

„ „  bánsági . 78 —
Z s i r  . . . 16 —

A u s z t r i a .

12 —  

1 36 
6 15 

1010  —

14 30 
38 — 
30 — 
11  —  

1 12

6 
4 

67 
90 

160 
1

26 — 
86  —  

85 — 
17 36

48

48

Becs , September’ 9.
Maria-Czellből f. h. 7én költ tudósítások szerint ő Felsé

gük a’ Császár és Császárné az áhitatos nép’ roppant össze- 
tódulása’ közben azon hires búcsujáró-helyre megérkeztek, 
miután f. h. 2án Ischlt óhajtott egészségben elhagyták, melly- 
nek lakosi a’ császári családnak hathéti ott-mulatásán öröm
telve büszkék lehetnek ’s méltán dicsekedhetnek e’ szeren
csés történettel, melly az ottani fiirdőintézet’ évkönyveiben 
ragyogni fog. O Felségöket családi fenséges hozzátartozóik, 
egyszersmind gróf K o l o w r a t h  status ’s conferentialis mi

nister ’s a’ császári udvar kocsin kisérték , a’ kerületi hely
hatóság, a’ só-bánya’ tagjai és a’ papság hódolva fogadták. 
Az ünnepélyesen felöltözött két sorba állt sóbányai munká
sok között történt elutazásuk’ alkalmával, a' számosán össze
gyűlt fürdői vendégek’ ’s lakosok’ búcsuüdvözlete közben egy 
vadászezred’ hangászkara, ama’ népéneket: „Isten tartsd 
meg“ stb. zengé. Báró S k r b  e n s z k y kormány-elnök ’s ta r
tományi parancsnok a’ tartománybeli hűséges rendek’ és job
bágyok’ kiolthatatlan hálaérzetét tolmácsolta , ’s tisztelettel 
teljes hódolásukat, mint búcsuiidvözletöket O Felségök’ elé
be terjesztette, minek végével egy mesterséges iratu ’s Ízle
tesen kiczifrázott díszkapuban gróf W i c k e n b u r g  stíriai 
kormányzótól, herczeg II e s s en - H 0 mb u rg  altábornok ’s 
főparancsnoktól, Z l i nger i e  Román seckaui herczeg-piispök- 
töl ’s egy városi küldöttségtől ünnepélyesen fogadtattak. — 
Első éjjeli szállásuk volt Auseeben , 3án Rottenmanban , 4én 
Brukkban háltak’s 5én 31aria-Czellbe megérkeztek; 6, 7, 8án 
itt maradtak, St. Pöltenen keresztül, hol 9én éjjeli szállá
sukat tartják, lOén Bécsbe jövendők. Ő Felsége a’ Császár
né a’ maria-czelli szentegyháznak országos szokás szerint egy 
nevezetes ajándékot saját keresztényi alázatossággal ’s buz- 
gósággal nyújtott. Az egy drága gyöngyfüzér, mellynek vé
gén azon förtelmes golyó, mellyel 1832ben egy istentelen 
kéz felséges férjének életét akarta eloltani, aranyba ’s drá
ga kövek közé foglalva találtatik. E ’ drága ajándék az ottani 
papságnak egy a’ szentegyház’ számára tett örökös alapít
vány mellett adaték át ’s minden Maria-Czellben megjelenő 
áhitatos zarándokot a’ legáhitatosbik iránt magas tiszteletre 
ragadott. — F e r e n c z  Károly főherczeg Ischlből ide meg
érkezett. — I-Iir szerint gróf Kolowrath statusminister ő Fel
ségétől szabadságot kapott hathéti távollétre ’s Maria-Czell- 
ből jószágára ment Csehországba, honnan October’ végén té- 
rend vissza. Gróf Cl am generalsegéd hasonlókig rövid tá
vollétre engedelmet nyervén, 9én Prágába elutazott. A’ csá
szári kiséretnek nagy része Schönbrunnba érkezett. — A’ 
lombardi koronázási szükséges hivatalos intézetek herczeg 
K o l l o r e d o  főudvarmester’ részéről már megállapítottak ’s 
a’ koronázás jövő évi augustus hónapban okvetetleniil végbe 
menend. Ekkor a’ felséges udvar oda Tyrolon á lta l,  vissza
felé pedig Illyrián keresztül utazand. Vasárnap, azaz Septem
ber’ 1 Óén Ő Felségök Schönbrunnban ebédelnek. O Felsége az 
özvegy Anya-Császárné ’s Zoíia főherczegasszony családjok- 
kal October’ végéig Tegernseeben a’ bajor anya-királynénál 
fognak maradni.

Nápoly, augustus’ 19.
Ausztriai főherczeg F r i  d r i k  a’ királyné’ testvére, a’ chia- 

tamonei kir. palotába költözött; óhajtott egészségben van ’s 
kevés ideig tartandó itt-inulatása után, mivel a’ főherczeg a’ 
tengerészetre szánta magát, ,,3!edea“ fregáton, melly őt 12 
nap alatt Triestből ide szállítá, a’ középtengeren utazását 
folytatandja. Ő felségök ismét a’ capodimontei várban lak
nak.

Nagybritaimta ’s Irland.
A’ tagválasztások a’ brit alsóház’ részére már tökéletesen 

bevégeztetvék, ’s eredmenyökről a’ különféle pártok' hírlapjai 
adatokat közölnek. A’ „Times“ szerint 341 reformista ’s 
radical, és 317 conservativ lép a’ parlamentbe; a’ ministeri 
lapok közül a’ „3iorning Chronicle“ az ellenfeleknek csak 309, 
a’ „Globe“ 311, a’ „Courier“  312 szavazatot enged; minden

szándéka volt és azt ünnepélyesen ki is hirdették, I z a b e l 
l a ’ védői egy lépéssel sem haladnak előbbre, minthogy ugyan
azon IV. Károly 1805 junius’ 2dikán legíinnepélyesben a’ „No- 
vissima Ilecopilationt“ ’s minden benne foglaltatott törvények’ 
megtartását rendelé. 31ivel már a’ „Novissima ltecopilation’“ 
3dik könyvében az 5dik szám alatti 5dik czímii törvény egy
etlen, melly rendeléseket foglal magában a’ trónöröködésről, 
még pedig ugyanazokat, mellyeket V. Fiilöp bocsátott ki, 
önként kitetszik, hogy ezen törvénykönyv’ (codex) kihirde
tésével az úgynevezett 1789diki törvény eltöröltetik, ha föl
tétetnék is ,  hogy valaha illy rendelés létezett. Az 1832i mar- 
tziusban VII. Ferdinand által kihirdetett öröködés (Pragma- 
tica) minden részről erőnélküli, mivel az nem egyéb, mint 
egyszerű ismétlése az úgynevezett 1789diki törvénynek, és 
mivel ez kezdet óta sikeretlen ’s egészen értéktelen volt, ha- 
sonértékiinek kell lennie azon utolsó oklevélnek i s , melly ál
tal semmi sem határoztatok meg, ’s mellynél VII. Ferdinand 
inegelégedék azzal, hogy atyja’ ezélzatát újra kimondja, 
melly azonban soha sem jutott törvényerőre. Ellenmondhat- 
lan igazság , hogy egy rendelés’ puszta ismétlése soha sem 
bírhat nagyobb törvényerővel, mint ugyanaz maga. De ha 
föltétetnék is, hogy VII. Ferdinand egy törvényt bocsátott 
ki V.Fiilöp’ rendelésének eltörlésére, ez általa épen nem tö
röltetnék el valólag. Csalatkozás föltenni, hogy IV. Károly 
és VII. Ferdinand csak egyedül magok’ részéről bírtak volna 
joggal az V. Fiilöp által fölállított öröködési alaptörvénye
ket megváltoztatni. 3Iintliogy ő feje és alapítója volt az új 
uralkodó háznak, megerősítlieté az alapokat, és minthogy 
azon fejdelmek, kik utódjai voltak, csak ágai valának nem
zetségének, önhatalommal épen nem változtathattak meg olly 
fontos alaptörvényt mint az vala , melly a’ trónöröködést a’ 
szorosan atyarokoni elvre alapítja, ’s még kevésbé teheték 
ezt, minthogy ezen V. Fülöp-hozta törvény egy ünnepélyes 
európai szerződésen épül, ’s úgyszólván az európai közön
séges statustörvénynek egy részét teszi, mi nem változtatha
tott meg más ünnepélyes rendelések nélkül, IV. Károly’ és 
VII. Ferdinand’ puszta akaratja által pedig épen nem. Végre 
semmi törvénynek sem lehet visszaható ereje; ez ellenmond- 
hatlan elv, mellyct az egész világ’ jogtudósai helybenhagy
nak. Mostani lejdelmiink, V. d 0 n C a r l o  s,  születése’ pilla
natában ellenmondhatlan jogot nyert a’ koronához, és ezen 
föltétel a la tt ,  ha mindjárt IV. Károly és VII. Ferdinand az 
atyarokon-öröködési törvényt el akarták volna is törölni, ezen

oklevél törvénytelen és foganatlan V. dón Carlosra nézve, 
mivel már neki törvényesen szerzett joga volt ’s őt attól e’ 
világon senki sem foszthatta meg. Ha a’ mondottakat össze
sítjük, nyilván kitetszik, hogy V. Fiilöp’ öröködési törvénye 
Spanyolországban erőben vagyon , és minthogy a’ hannove- 
rai királyságban divatban lévő öröködési jog , mint illék, meg
tarta to tt,  ’s ennélfogva a’ cumberlandi herczeg olly trónra 
lépett föl, melly őt törvényesen illeté, V. Károly iránt is 
igy kellene illőleg viseltetni ’s a’ spanyolokat nem erőltetni, 
hogy alaptörvényeik ellen cselekedjenek, lélekisméretöket 
megsértsék ’s egy lierczcgnőt fogadjanak fejedelmöknek , ki 
a’ törvények és a’ nemzet’ akaratja által a’ trónból ki vagyon 
zárva.“

ÍT j t a l á l m á n y .

Már több tized óta Londonban, Párisban , Baselben és Lip
csében nagyobbítni akarák a’ sajtók’ hatáskörét ’s a’ földlei- 
rási. térképek’ (mappák) készítését feladásukká tevék. E ’ ta 
lálmány által nemcsak hogy a’ könyvnyomtatásnak egy új és 
nagy mező nyílnék meg, hanem rendkívül különbfélék és ré
szint még isméretlenek is lennének azon hasznok, mellyek 
a’ földleirási és más isméretekből származnának; mivel utóbb 
a’ vonalképek’ külön nemei, kiváltképen pedig a’ földleirási 
térképek a’ rendes iskolai használatra a) kisebb költséggel 
és rövidebb idő alatt; b) csekély előkészülettel minden nyel
ven, melly diák betűkkel iratik, sőt a’ földnek minden más 
nyelvein; végre c) korlátlan számmal szolgáltathatnának. E ’ 
már neliány tized óta a’ leghiresb könyvnyomtató és betű
öntő intézetektől és tudósoktól Európában hasonlóul próbált 
találmány a’ választott ut és bonyolódott eszközök miatt a’ 
reá költött nagy sommák mellett sem tétethetett közhasz
núvá; ezen czél elérésére, t. i . ,,teljesen elsült, minden tekin
tetben használható és a’ metszetteket tökéletesen kipótoló 
térképeket vagy földabroszokat készíteni,“ még sem sikerült, 
’s azt az érdemteljes hires könyvnyomtatók: H a a s  Basel
ben, B r e i t k o p f  Lipcsében 1778, és Di d ó  Párisban 1827 
csak résznyire fejtették meg, ’s ismét föl kelle vele hagyni. 
Hasonló költséges próbák tétettek nehány év óta felsőbb ger
jesztésre Ausztriában is ,  a’ nélkül hogy czél éretett volna.

A soklelekep tett, drágán vásárlóit es ezen próbáknál erő- 
ködve szerzett tapasztalások az alulirtat végre képessé tevéké 

I '̂Sy tulajdonképeni, minden korábbi tervektől és másoknak

esetre pedig a’ ministerium’ többsége olly csekély leend, hogy 
hathatós rontó rendszabályokról gondolkozni sem lehet. E ’ 
mellett az is kisül, hogy létele O’Connell’és pártja’ tetszésétől 
függ, mivel azon csekély szótöbbséget, mellyel bir, az irlandi 
követek teszik; még a’ „Globe’“ számítása szerint is Anglia 
260, Skóczia 19 conservativ követet választott 240 ellen és 
34 reformistát, ’s csak Irland 32vel 73 ellen billenti el. a’ 
mérleget. (Béri. pol. Wochenblatt.)

A’ „Times“ a’ katholikusoknak a’ parlamentbeni szaporo
dása miatt panaszkodik, jóllehet azok közül csak 40en talál
koznak o tt ,  teiiát alig egy tizenhatodrésze az alsóház’ tag
jainak , „holott a’ ministerialis hírlapok’ következtében a ’ 

katholikus népesség a’ nemzetnek harmadrészét teszi. Mind- 
azáltal úgy látszik, hogy a’ „Timesnek“ a’ katholikusok el
leni folyvást tartó buzgalma az angol választások’ alkalmával 
nem maradt minden befolyás nélkül ’s O’Connell maga is ki- 
vánatiban most szemesebben dolgozik.

Ilasonlag Nagybritannia’ minden úgynevezett kisebb vagy 
nagyobb mértékben elaljasult városaihoz (úgynevezett Rotten- 
borough, hajdani, már ma leszállóit városok, mellyeknek még 
parlamenti tagválasztási joguk vagyon) minap egy igen gyö
nyörködtető szinjátékát adá a’ választásnak Pembrik is , nö
vények’ kíséretével; és talán nem lesz érdektelen olvasóink
nak felőle egy kis közlést, mint a’ kortörténetéhez tartozót, 
adnunk. A’ pártok jelképes rajzaikkal egymás’ ellenében ál
lottak, midőn B l a k a s  ur, whigfelekezeti kijelelt, bizodalmas 
ábrázattal lépett föl a’ szónokszékre. De alig ért e’ He
veny észet’ állására, mellynek tetejéről a’ kijeleltek önaján
lásukra hitvallásukat szokták az összegyűlt sokaság’ elébe ter
jeszteni, midőn egy káposztatorzsa szeme közé repült. ,,Jól 
vagyon,“  mondá erre a’ nélkül, hogy magát megzavartatni 
engedné, ,,e’ káposztatorzsa szolgáljon nekem bevezetésül! 
Angolok! minket és titeket meg akarnak vakítani, de illy 
torzsák nem képesek azt tenni, nem vakítandják meg jelelt- 
jeiteket azon veszélyeknél, mellyekkel ragadozó farkasok el
len szegülünk, habár egy, két,  sőt három szememet kidob
ják is , annál jobban látandók fölkiáltani : „Királyné és re
form örökre !“  3!időn a’ szónok e’ szavakat mondja, egy nyers 
burgonya repül arczára. „Ezen burgonya,“ folytató Blakas 
csaknem pityergő szóval, emlékeztet engem, hogy egy nagy 
szomszéd népnek e’ gyümölccsel kell tápláltatnia. Szegény 
Ir land! hát örökre mostoha leánya maradandasz a’ három 
országnak és gyarmatainak ? O’Connell’ honja, örökre e’ sót- 
lan ételre kárhoztatva maradandasz e, mellyel egy szabad- 
elinii kijeleltet le akarnak alázni“?“ A’ szónok előhúzza zseb
kendőjét, fohászát elrejtendő, midőn egy iszonyú vörös répa 
orrát sújtja. „Vörös répa,“  felkiált Blakas magát összeszedve, 
„én tudom, ki akar bennünket vörös répákkal dobálni : azok 
elleneink’ baráti, kik nekünk egy szót sem akarnak engedni 
honunk’ boldogságáért, ezeket ug/an illethetik e’ répák, de 
nem a’ nemes érzetii kijelelteket!“ E ’ beszéd’ folyama tovább 
terjedtében nem rósz kimentetelt Ígért; de nagy darab fris 
lágy sajt repiile oda, ’s elboritá a’ heviilt szónok’ egész ar- 
czát. Szerencsésen talált a’ hajítás, mert a’ szónok’ szája és 
orra befojtatott’s Blakas ur, közel volt a’megfuláshoz. De még 
e’ kínos pillanatban is lélekjelenlétét megtartotta; a’ puha 
sajtot összekaparja ’s boszusággal azon gyanított helyre ha
jítja vissza, honnét az hozzá löketék. Hirtelen képét is zseb
kendőjével megtörölvén, Blakas ur emelkedett élénkséggel 
folytató beszédét: „Hát számat akarjátok bezárni; úgy e 
beszédem boszantott fel benneteket? Angol nép, e’ jelt jól

fölhagyott próbáitól egészen eltávozó bánásmódot fölfedezni, 
mellynek alkalmazásától függ egyedül minden könyvnyomta
tásnál a’ kivánt kimenetel.

Minthogy már a’ fölfedezett bánásmód a’ dologlioz-értők’ 
ítélete szerint: 1. űj , 2. tulajdonképeni, 3. minden helylei- 
rási (topographiai) abroszok’, posta- és utabroszok’ , iskolai 
és tartományabroszok’ készítésére , mint a’ már B e r 
m a n n  J. és fia’ inükereskedésében Bécsben előmutatott első 
lapja, egy négy lapban megjelenendő általános posta-utabro- 
sza az ausztriai birodalomnak, három szinnel nyomtatva, 
eléggé megmutatja, alkalmatos; 4. ennélfogva jövendőben 
illy abroszok felényivel olcsóbban készítethetnek mint mások: 
tehát az űj bánásmódot ellenmondhatatlanul úgy kell te 
kinteni, mint egy tulajdonképeni űj találmányt; a’ föltaláló 
a’ cs. kir. ausztriai statuskormánytól kizáró szabadalmat nyert 
találmányára.

A’ már megjelent első lapján ezen új monarchia-abrosznak 
a’ tulajdonképeni térkép a’ helytételekkel vörösbarna; a’ hegy
vonalok szürkék, ’s a’ hely- és országnevek feketén nyomtat- 
vák , még pedig t isz tán , világosan és finomul. Különösen 
említést érdemel az írás’ jeles érthetősége, melly, mivel a’ 
könyvnyomtató-intézetben minden betű ugyanazon formából 
öntetvén, a’ betűk fölötte szabályszerűek és egyformák , az 
olvasó’ szemére jótékonyan hat. E ’ találmány által a’ földlei
rási előterjesztéseknek főbb feltételei, u. m .: a’ világosság, 
érthetőség és hibátlanság, tökéletesen eléretnek. Egy lénye
ges haszon az , hogy csekély készületekkel ez irás minden 
abroszhoz német, olasz, franczia, spanyol, portugál, an
gol, holland, dán, svéd, magyar, szláv, é s — hol keleti be
tűk vágynak — görög, orosz, török, persa, arab stb. nyelve
ken is gyorsan, igen csekély költséggel adatik, és a’ fen- 
érintett földabrosz valólag német vagy magyar, olasz, fran
czia vagy angol nyelven készítetik, mellyre Bécsben a’ kiadó
nál,  Berlinben D u n  k é r  Eleknél, 31ajna melletti Frankfurt
ban W i 11 m a n s Fr.-nél, Hamburgban I I 0 f fm  a n n és C a m- 
p é n é l ,  Lipcsében F I  e i s eh e r F r i d r i k n é l  és München- 
ben L i n d a u  e r  J.nál előfizethetni. — Ezen földabrosz négy 
lapban jelenik meg; és mivel már az első lap médián formá
ban készen látható, a’ második pedig sajtó alatt vagyon, ez 
folyó hónapban, a’ harmadik octoberben és a’ negyedik de
cemberben 1837. természetes fejér iró- és finom veim nyom
tató-papiroson meg fog jelenni.

Minthogy a’ szabadalom’ tulajdonosa hajlandó a’ találmányt



megjegyezd! Ellenségeid téged minden alkalommal olly lágy
nak kívánnának látni, mint e’ sajt, mellyet épen most elha- 
jíték; ők azt akarják, hogy az ő jeleltjeiket válasszad; de 
ne hallgass reájok , hanem engem válassz, ki rólad szívesen 
gondolkozom. J\e engedd magadat káposztatorzsa, burgonya, 
vörös répa és sajt által érzelmidben ingadozóvá tétetni, liá
nom választásoddal engem tisztelj meg!“ ’S valóban e’ kije
lelt meg is választatott.

Augustus’ 28án es'ti 6 óra után a’ belga király ’s királyné 
égy kormány-gőzhajón Kamsgateba érkeztek az oda gyüleke
zett népség’ „él jen“ kiáltása’s a’ révparti ágyuk’ dörgése kö
zött,  sir W. C u r t i s  és F. W. l l e a u m o n t  Esq. uraknak 
ünnepélyesen felékesített csolnakjai a’ kikötőhelyben létez
vén. Estve a’ belga követ ő felsége’ két kamarásával egy ki
rályi kocsiban megjőve. W e l l i n g t o n  herczeg is Walmer- 
Castleból oda érkezett, hogy egy városi küldöttséggel, melly- 
nek vezetője sir W. Curtis volt, belga ő felségöket újólag 
Ö-Anglia’ földjén iidvözlené. A’ küldöttség ő felségük’ ki
szállása’ alkalmával a’ városháznál délelőtt készített iratot 
nyujta által, mellyben a’ város’ lakosi azon nagy megtisztelte
tésüket köszönik meg, mellynél fogva a’ király ’s királyné a’ 
ramsgatei kikötőhelyet másodszor is kiszállásuk’ helyéül vá- 
laszták. Ő felségük sir W. Curtisnál vacsoráltak ’s 29én 
reggel Windsor kastélyba szándékoztak. Z o f i a ,  a’ glou- 
cesteri herczegné , ki e’ nyarat Ramsgateban tölti, fenséges 
rokonai’ üdvözlésére sietett. L e o p o l d  király ’s fiatal hit
vese jó színben vágynak, ’s a’ minden osztálybeliek’ szives 
fogadásán igen örültek.

A’ belga király ’s királyné augustus’ 29én Windsor kas
télyba érkeztek; másnap sok főrendi! személy’ tisztclkedé- 
seit fogadák ’s az özvegy királynét a’ busi-parki palotában 
meglátogaták. Azon estve V i c t o r i a  királyné fenséges ven
dégei’ számára nagy lakomát adott. — Ilire van, hogy O r 
leans herczeg ’s herczegné is nem sokára meglátogatand- 
ják a’ királynét.

A’ „Hants - Telegraph“ következőről értesít: „ N a p i e r  
kapitány, ki ezelőtt a’ portugali királyné’ hajóhadát vezér
l é , az utolsó postahajóval Lissabon felé vitorlázott, állító- 
lagnyugpénzének némelly hátralévő részét beszedendő, tettleg 
azonban, mint mondatik, S a 1 d a n h a, kire nagy befolyása van, 
’s a’ királyné’ kormánya között a’ viszályokat lecsillapítandó.“

Ed. R u t h  ven mint látszik, nem akarja abbanhagyni czi- 
vódását O’C o n n  e l le l  ’s az izgató elleni kikelései’ tolmá
csául jelenleg a’ Timest választá. O Ígéri egyszersmind az 
,,O’Connell és Mulgrave-czímboraságnak“ mindenféle dugár- 
kodásait napfényre hozandni.

A’ „M. Herald“ tory lap ezt mondja: „A’ szabadság’ ba
ráti sajnálattal veendik , hogy a’ lengyel tudományos egye
sület, melly öt esztendeig gyámolítá a’ lengyel bujdosókat, 
e’ szerencsétleneknek kénytelen volt kinyilatkoztatni, hogy 
tőkepénze már elfogyott. Ennek következtében a’ lengyel buj
dosók’ sorsa olly szomorú Angliában , hogy közölök többen 
a’ nyugati nagy vasútnál földásóknak szegődni kénytelenítet- 
tck. Látni most tiszteket és közkatonákat, kezükben kapát 
és ásót tartva, reggeli 6 órától esti 6ig földásással foglala
toskodni. Közöttük van R. alezredes; M. őrnagy, és egy ne
mes Lithvaniából, ki hazájában nagy, de már elkobozott jó 
szágokkal birt. Némelly jeles neyelésű ’s régi nemes család
ból származott ifjú lengyel a’ helyett, hogy herczegek’ ’s 
gazdagok’ asztalánál ülne, zöld pázsiton eszi az angol nap
számossal keservesen keresett kenyerét. |

Máltából augustus’ lCkán költ levélben következő tudósí
tás közöltetik : „Nagy örömemre mondhatom, hogy az epe
mirigy, melly 7—8 hétig kis szigetünkön derekasan diihös- 
ködött, egészen megszűnt. Tegnap csak J Oen haltak meg 
benne; Valetta városban 2; összesen mintegy 120— 130an 
vágynak gyógyítás ala tt ,  ellenben új megbetegedés nem tör
tént.

Franc ziaország.
Ministeri lapok jelentik, hogy N e m o u r s  herczeg Com- 

piegneből Párisba érkezett, Afrikába utazandó. A' , ,Temps“ 
melly O r l e a n s  herczegnek a’ Constantine felé intézendő 
hadszállitvány’ főparancsnokává neveztetését roszalá, mi
vel illetlennek tartá a’ koronaörökös’ életét Francziaor- 
szág’ dicsőségére és érdekeire nézve egyáltalán lényegtelen 
dologban vészelyeztetni , most tudni akarja , hogy az előbbi 
határozat megváltoztattatott, és Nemours herczeg veendi át 
bátyja helyett a’ parancsnokságot.

Augustus’ 3 lén két hadministeri segéd hivatalos levelek
kel Afrikába utazott. Hihetőleg azon hirt viszik, hogy a’ 
trónörökös herczeg helyett N e m o u r s  herczeg lesz a’ had
szállitvány’ parancsnoka. Nemours herczeg R i g n y  generál
nák előbbi hivatalába leendő visszahelyezése iránt a’ hadmi- 
nisterrel értekezett.

Spanyolország.
A’ September’ Íjén költ „Moniteur“  következő két tele- 

grafi tudósítást közöl:
\ ) Bayonne, augustus’ 27én, estve 7 órakor.

(Rordeauxból egy kurir által hozatott). Pamplonában zen
dülés ütött ki. S a a r s f i e l d  general ’s M e n d i v i l  ezre
des megölettek. A’ fellegvár a’ lázadók’ kezébe került.

2) Bayonne, augustus’ 30án, regg. 3 órakor.
Madrid, augustus’ 26. E s p a r t e r o  seregével folyvást Ma

drid’ közelében tartózkodik, hol minden tökéletes csendben 
van. A’ kabinét G o n z a l e z  követnek beliigyek’ ministerévé 
lett kinevezése’következtében, kiegészítetett. A’ követelőről 
semmi új hir.“  A’ „Courrier Franyais“  illy megjegyzést 
tesz : „Az öreg Saarsfield’meggyilkoltatása, azon orgyilkos
ságok közé tartozik , mellyek a’ spanyol hadsereget Europa’ 
szeme előtt meggyalázzák’ ’s a’ történteket befejezik. Ezen 
iszonyú tettek közben dón C a r l o s r ó l  többé semmit sem 
hallani; mi könnyen megfogható; — a’ történetek kezére 
dolgoznak ; most már csak hagyja a’ dolgokat a’ magok’ ut
ján menni.

Egy madridi levél a’ „Morning-Heraldban“ következő rész
leteket közöl az utóbbi ministerváltozást megelőzött jelenet
r ő l : E s p a r  t é r  o , miután hadastúl megérkezett, Q u i r o g a  
generállal és H e r r e r a  ezredessel a’ királyné’ udvarlására 
mene. A’ beszélgetés majd egészen a’ hadsereg’ nyomoréi 
állapotjáról folyt, mire a’ királyné azon megjegyzést tévé, 
hogy Espartero’ tisztjei alkalmasint azon pénzt, mellyet a’ 
pénziigy-minister’ állítása szerint megtakarítának, könnyen 
elbírják. „Tisztjeim — viszonza Espartero — nehány hónap 
óta nem kaptak díjpénzt, ’s még is zúgolódás nélkül tűrték 
a’ legnagyobb szükséget, ü t  napig tanyáztak a’ hegységben 
egy falat kenyér nélkül.“  Midőn Espartero már a’ lépcsőn 
volt, visszahivaték ’s fél óráig maradt a’ királynénál; Qui
ro g a ’s Herrera az előszobában várakoztak; azt vették észre,

hogy Espartero igen mcgilletődve tért vissza. Későbbi hal
lomás szerin t, a’ királyné ime’ szavakkal kezdé meg a’ be
szélgetést: „Gróf ur! bennem egy fenséges foglyot lá t ;  én 
csak névnél fogva vagyok királyné; a’ ministerek, az elsőtől 
az utolsóig, úgy bánnak velem mint elöljáróim, ’s habár cse
lekedeteiket teljességgel nem hagyom helyben, még is kény
telen vagyok aláírni. Ha tudná, mit szenvedtem ama’ ret
tentő éj óta , midőn 'egy őrmester és egy l’ranczia muzsikás 
által vezérlett részeg ’s dühös katonacsoport palotámban 
megtámadott és szuronyokkal fenyegetett: legalábbva- 
ló jobbágyom’ sorsát is irigyelhetönek találná az enyémhez 
képest!“  Espartero annyira megilletödött, hogy szemei kény
be lábadtak; „leginkább azért jött Madridba, — imigy nyi- 
latkozék a’ királyné előtt — hogy meggyőződjék , szabad e 
ő felsége vagy sem; most, midőn látja, hogy vele erőszako
san bánnak, nincs egyéb hátra, mint saját és hadserege’ 
szolgálatját megszeghetlen engedelmesség’ biztosításával 
ajánlania.“  Ekkor megparancsolta neki a’ királyné, hogy 
új ministeriumot alakítson, inellynek maga is tagja legyen. 
Espartero pedig azt válaszolta , hogy tudna ugyan generált 
kinevezni; de mivelő nem statusember, nem is képes minis
teriumot alakítani vagy tagja lenni. Egyébiránt számot tart
hat reá ő felsége, hogy az általa kinevezendő bármelly mi
nisteriumot pártolni fogja.

Madrid , aug. 25.
Azon iszonyú tettek, mellyekkel II. I z a b e l l a ’ védei ma

gokat újra bemocskolják, a’ külföldön nem Ítéltethetnek meg 
helyesen, ha a’ lepel , melly azoknak igazi szerzőit ’s az á l
talak koholt további terveket takarja , félre nem vonatik. 
Megpróbálom azt fölemelni. C a l a t r a v a ’ ministeriuma rég
óta gyanús szemmel n é z t e  L u c h a n a  general’ ’s mások’ 
viseletét. Miért is M en  di z a b a  1 ügyvivői által azon hirt 
terjesztető el a’ katonaság között, hogy a’ vezérek a’ kato
nák’ számára rendelt pénzt magoknak tartották meg, pedig 
csak igen ritkán küldött holmi csekély sommákat. Ennek 
következése volt St. Sebastianban a’ M i r a s o l  és R e n d o n  
elleni felkelés. Segovia elesett, mivel a’ kormány nem kül
dött katonaságot védelmére, ’s most már a’ ministerek kény
telenek valának Luchanánál keresni ótalmat. Ez megindítá 
seregét, de Guadalaxarában azon parancsot ta lá lá , hogy ne 
Madridba, hanem egyenesen Segoviába menjen; olly parancs, 
mellyet neki senki (7) sem adhatott, mivel maga volt had- 
minister. Jelenté tehát,  mikép hadait Madridba vezetendi, 
hogy a’ kormányzó királyné maga győződjék meg azon el
hagyatott állapotról, mellybe azokat a’ pénziigy-minister he
lyezte. Ekkor a’ ministerek és camarillájok, A r g u e l l e s ,  
H e r o s ,  F e r r e r ,  előre látván bukásukat, a’ legvéresebb 
boszúra tökélék el magokat, melly által egyszersmind új utat 
akartak nyitni a’ hatalomra. L u c h a n á t  tehát árulónak nyi
latkoztatták; S e o a n e  general nyilván illyennek festő a’ cor- 
tesgyiilésben, ’s a’ katonákat lázadásra szólitá fel tisztjeik 
ellen , mivel, mint monda , ezekre nincsen szükségük. Azt 
hirlelték, mintha Luchana E s c a l e r a  generálnák titkon 
megparancsolta volna , eresztené át az Ebrón Z a r i a t e g u y ’ 
táborát minden akadály nélkül, hogy a’ kormányt zavarba 
ejthesse. Már Santanderben föllázadt a’ segoviai ezred há t
ralévő fizetése miatt, és csak akkor indult útnak, miután szá
mára összeadtak némi pénzt a’ lakosok. Midőn ezen kato
nák Mirandába érkeztek , Escalera a’ főczinkosokat elfogatá, 
de őt a’ Madridból felbujtott katonák, kiket inteni akara, 
kegyetlenül megölték, ’s ládáját a ’ vélt kincs’ kikeresése vé-

egy vagy többeknek, Németország’ vagy egyes statusok’ szá
mára illő pótlás mellett átengedni, a’ földleirási intézetek, 
nagy könyvnyomtató - műhelyek, tudósok, műkereskedések, 
és mindazok , kik a’ földabroszi művészetet előmozdítni tö
rekszenek, ’s e’ találmányt magokévá akarják tenni, meghi- 
vattatnak az alulirt föltalálóhoz Bécsbe. — Ha vagy ele
gendő számú vagy legalább 25 aláíró jelentendi magát a’ kiil- 
és belföldön, kik e’ találmányt bírni kívánják , azoknak szá
mához mérsékeltetik az egy aláírót illetendő váltságdíj, az 
aláirt uraknak tudtokra adatik és azoknak elhatározó szán
déka kikéretik , ha valljon a’ megváltási szám mellett meg
maradnak e, és mikorra akarják letenni az aránylag illető 
díjt Bécsben valamelly kereskedő-háznál vagy könyvkereske
désben, melly letett díj mellett mindenkinek nem csak hogy 
a’ találmány pontosan leírva és illőleg bebizonyítva, hanem 
egyszersmind a’ hirdetett földleirási abroszokra használt ingó 
’s ingatlan betűk ’s azok’ létrészei is általadatnak. Jövendőre 
a’ leirt létrészek és földleirási betűk minden más nagyság
ban és formában a’ rendelés szerint igen mérséklett pótlás 
mellett akármennyi számban átengedtethetnek, mellyeket 
azonban az aláíró urak magok is mindenütt könnyen csinál
tathatnak. •— E ’ találmánynak, mellynél az igen kis,  leg- 
fölebb is nehány száz forintból á l ló , tőkepénz soha sem 
veszhet el, minthogy az addigi tetszésszerinti első abrosz
kiadás a’ találmány-vételi sommát stb. igen könnyen behajtja, 
hasznai: pénz’ ’s időnyerés; —- elsőbbségei: az Írás’ könnyebb 
olvashatása, a térkép’ nagyobb tisztasága; többszínű nyom
tatás gyors átlátás végett; és minden nyelvem nyomtatások’ 
adhatása; — továbbá hogy minden változtatás és javítás sza
porán költség ’s időveszteség nélkül minden tételben , melly 
a’ réz- és kőtáblát kipótolja, könnyen eszközöltethetik; hogy 
minden tetsző szám nyomtattathatik , és pedig 10, 20 , 30 
vagy több ezer, holott a’ réz- és kőmetszetek egy pár ezer 
nyomtatás után a’ táblák’ eltörlődése miatt annyira elkop
nak, hogy új edzésköltségnek kell tétetnie; — hogy a’ könyv
nyomtató - intézetekben meg nem lévő szerek és betűk sok 
térkép’ megszerzésére alig tesznek 40 pengő forintot; •— ál
tala minden más tetszésszerinti abrosz is előállítathatik; — 
az abroszoknak olly tisztasága lehetséges, melly a’ metszet- 
teknél alig vagy csak sok pénz- és időveszteséggel érettet- 
hetik el; — a’ földleirási tételek megtartják értéköket, és 
azoknak mindegyike még magasbra emeltethetik a’ könnyen 
hozzá foglalható pótlékok álta l,  mint: utak, hegyek, hatá

rok, folyók és helységek , nevek, hegységek stb., a’ földlei
rási képeken kívül más tárgyak is egyszerű körvonalokkal 
(contouren); p. o. várostervek, mérnöki figurák stb. stb. elő- 
adattathatnak. — Az abroszokat vagy egyenesen alulirttól 
vagy a’ fenemlített 5 helyről kaphatni meg. Egyszersmind 
azon észrevétel tétetik , hogy a’ közleményekre nézve bizon
nyal igen mérséklett leend az ár. — Bécs , augustusban 1837.

1laffelsberger F .,
több tudós társaság’ tagja és az Ausztria’ szá

mára szolgáló topographiai posta
szótár’ stb. kiadója.

D r á m a j  e g y z é k.
A’ Hírnök’ múlt számában említett „eredeti és csalhatat

lan“ oklevél, mellyet a’ Rajzolatok’ szerkesztősége a’ többi 
e’ tárgyú irományokkal együtt, hasonmásban, kőre edzve, 
általkiildött, következő tarta lm ú:*)

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  — I. Az 1836/ 7re szóló 
drámai jutalomra martins’ 24keig, mint határnapig, követ
kező czímű ésjclmondatu 13 szomorújáték érkezett:

1. A’ c s e l ’ á l d o z a t j a ,  5 felv. — A’ ki annyit tesz, 
mennyit tenni képes, megvetést nem érdemel. —

2*

2. ) 3* É l e t  és  á b r á n d ,  4 felv.— Ernst ist das Leben,
heiter ist die Kunst. —

3. ) 4* P i r o s  h a l o m ,  4 felv. — Kedveltesd az erényt;
gyülöltesd a’ bűnök’ árját! Bölcs, ki tanítva mulat, 
bölcs, ki mulatva tanit. —

4. ) 5* A’ m ű v é s z ’ á l m a ,  5 felv. — Pályabért csak ér
demért. —

5. 6* K u t h e n ,  5 felv.— Jót gyakorolj, igazat fiirkészsz
és szépeket alkoss. —

6. ) 7* Az á r u l ó  g y ű r ű ,  5 fe lv .— Dura tentamina pri
ma spes boni successus einollit.

7. ) 8* Z a l e u k u s ,  5 felv. — Nem égöv ’s egyéb okok,
fejedelmek teszik erkölcsösökké boldogokká ’s di
csőkké a’ nemzeteket. Voltair, Catharina czárnéhoz.

*) A ’ * jellel megjegyzettek és [ ] között lévők ki vágynak törölve, 
a’ j--tel jelellek pedig corrigálva az eredeti levélben.

8. 9* A z a t y á t l a n ,  5 felv. — Szebb jövendőt a’ hazá
nak! rósz drámái már valának.

9. 10* Kr i v á n l y ] ,  4 felv.—- Ten ge chudák, kdo lakom-
no domácj Siski [j] zanedba, Obhrizoch a na cizjch, 
Ilagne si drhne Zubi. —

lOf Az u t o l s ó  m a g y a r  k h á n ,  5 felv.— Barbarus az, 
kinek a’ közjó nem örűlteti szívét és ki tehetségét 
nem szánja fel annak ügyére. Virág, 

l l f  A’ P e r é n y i e k ,  4 felv. — Was hilft alles Ankün
steln des Fremden? Di Kunst kann nicht ohne Na
tur bestehen, und der Mensch Itat seinen mensch
lichen Mitbrüdern nichts anderes zu geben, als sich 
selbst. A. W. Schlegel.

12. 13* P r i m a v e r a ,  3 felv. — Ich bin das Licht! DiWelt
liegt in Nächten! Ich bin die Freiheit! Sie ist voll 
von Knechten ! Ich bin die Liebe ! Sie is hassestrun
ken ! Ich bin die Wahrheit! Sie in Trug versunken!

13. 14* P á r v i a d a l ,  5 felv. — Semminek okát nem tud
juk; mert az igazság a’ mélységben fekszik. Pyrrho. 

Az ezekhez tartozó jelmondatos levélkék, az academiának 
’s Jankowich Miklós tiszt, tagnak, mint mai elnöki helyettes- 

lcpecsételve
nek pecsétéivel f  a’ levéltárba tétettek; a’ kéziratok pedig, a’ 
VHd. nagygyűlés által e’ végre megbízott öt tagnak megvizs
gálásul [végett] kiadatni rendeltettek. Mellyiké leszen a’ 100 
arany jutalom, ha arra érdemesnek találtatni fog, ’s a’ ne

másod
talán kiadandó, (  harmad karbeli tiszteletdij; a’ legközeleb 
bi Vili nagygyűlés [által] fogja elhatározni.

II. Az 1838ban kiadandó 100 arany drámái jutalomért 
egyedül vígjátékok ví[v]hatnak. Az ebbeli, idegen kézzel, 
olvashatólag [e]’s csinosan ír t ,  lapozott, [be]kötött, [e]’s 
szokott mód szerint, a’ szerző’ nevét rejtő jelmondatos le-

beküldhetésének
veikével ellátott kéziratok [nak] az academia’ titoknokához
[beküldhetésének] határnapja martins’ 24d. 1838. — Pesten, a’
m. t. társaság’ kis gyűléséből, mart. 29d. 1837. D. [Schedel 
Ferencz, titoknok.]

J). Schedel Ferenc 
titoknok.



gett feltörték. Tizenöt piaszter, jogtartás nyolcz hónapi 
hátralévő fizetéshez, egy özvegy ’s öt gyermek és szeplőtelen 
hírnév tevék a’ szerencsétlen generálnák egész hagyományát. 
Alig jutott el e’ történet’ Ilire Yittoriába , itt is azonnal jel 
adatott a’ zendülésre. Az odavaló hadi kormányzó, ennek 
segéde , a’ tartományi követek ’s más nyolcz személy, a ka
tonák és honbarátok (patrióta) által megyilkoltattak. Itt is 
(Madridban) hasonló jelenetek közelgenek. L u c h a n a ,  
S a n t i a g o ,  M e n d e z  V i g o ,  h u  e r e  ns ’s mások halálra 
tűzettek ki és számiizetési névjegyzékek keringnek, Mendiza- 
bal urnák lajtorjául szolgálandók, hogy a’ legfőbb hatalomra 
harmadszor is fölemelkedhessék. Koránse tartsa Ön azt, 
mit úgy adok elő, mint a’ megbukott ministerium’ tervét, 
csak a’ vak eset’ müvének. Escalera’ meggyilkotatásának 
még hirét sem hallottuk , midőn Arguelles ur jelenlétemben 
imigy nyilatkozott: ,,A’ nép f e l n y i t a n d j  a s z e m e i t ,  's 
az olly generált, mint Luchana’s több más, meg fogja b ü n 
t e t n i ,  sőt még a’ kormányzó királyné is magának tulajdo
nítsa, ha roszűl jár, mivel igen is messzire ereszkedett amaz 
árulókkal.“ Arguelles ur tehát mindenről értesítve volt, ’s 
utolsó szavaiból saját terve tűnik k i,  hogy t. i. az özvegy 
királyné fosztassék meg a’ kormányzóságtól, ’s űj kormány
zóság állítassék, könnyen megfoghatólag, minő személyek
ből. A’ követek, kik a’ korona’ előjogait veszélyben forogni 
nyilatkoztaták, mivel 72 testőrseregbeli tiszt kívánta elbo- 
csátatását, ha Mendizabal ki nem lépend a’ ministeriurriból, 
bűnös hallgatással és ördögi kárörömmel nézik a’ vezérek’ 
meggyilkoltatását, ’s az „Eco del Comercio“ azokat menteni 
iparkodik. Így közelget óráról órára egy szörnyű catas
trophe’ kitörése, mellyet leginkább Luchana okozott elhatá- 
rozatlansága által. A’ hadministerséget, mint előre lehete 
látni, el nem fogadta, a’ tiszteket soraikba visszavette, ’s 
most, mint mondják, megindult Guadalaxara felé. A’ hires 
C a r  d e r  o két zászlóalljal és egy század polgárkatonával 
szüntelen nyomában volt és katonáit bujtogatá. Ezek kira
bolták a’ falukat és csapatonként jöttek meg Madridba. A’ 
kirablott pórok követék őket. Colmenar nevű gazdag me
zővárosban, melly ide két órajárás, Cardero 221 polgárka
tonából csak 27et talált, a’ többi elszéledt; ott Cardero azon
nal hadi törvényszéket állíta. Madridban a’ polgárkatonaság 
csaknem szüntelen fegyverben volt, mivel azt liirlelék, hogy 
Luchana hadaival benyomuland, az alkotmányt felforgatandó. 
— Az lij ministerium egy a’ legcsudálatosabb tünemények 
közűi az ellenmondásoknak ezen országában. Midőn Cala- 
trava megátalkodva kívánta elbocsátatását, a’ királyné össze
tett kézzel rimánykodék neki, hogy maga helyébe mást ne
vezzen; de ama’ statusember hidegvériileg válaszoló, hogy 
senkit sem ismer, ki helyét ki tudná pótolni. Erre h a r d o j i  
magához hivatá E v a r i s t o S an  M i g u e l  generált, ’s ő fel
sége’ nevében kérte, vállalná fel a’ tengerészeti ministerséget, 
’s mivel Luchana szükséges távolléte miatt nem akarta elfo
gadni a’ hadministerséget, ez is előlegesen San Miguelre bí
zatott. Természetesen Luchana tőle egy parancsot sem fo- 
gadand el. San Miguel IS23diki merész csínjait valamennyire 
elfelejtette ’s mérséklett gondolkozásává lön ; Spanyolország’ 
helyzetét tárgyazó nézetei meglehetős tiszták, mint az általa 
szerzett röpkeiratok bizonyítják; követ korában is mindig el
lensége volt a’ megbukott ministeriumnak. De gyenge cha- 
rakterrel bir ’s épen semmi szónoki tehetséggel. P io  P i t a  
pénziigy-minister legalább igazságszerető embernek tartatik, 
és nem szemfényvesztésekkel ’s hazug programmákkal lépett 
fel; ámbár Mendizabal a’ köz pénztárakban csak 28 fillért 
hagyott, Pita még is barátjainál egy millió reált hajhászott 
fel ’s küldött tüstént a’ hadsereghez; az ő feladása most, a’ 
250 millió realnyi űj kényszerített adót hamar beszedni, a’ 
folytonos szükségek’ fedezése végett, mert más segédforrá
sokról nem lehet gondolkozni. Jó alstatustitoknokra elke- 
rülhetlen szüksége van ; illyennek tartják V i a d o  főszámve
vőségi tanácsost. Az előbbi ministerek Pio Pitát, ki nem 
akarta magát rendeléseikhez szabni, hite-hagyottnak (rene
gát) tekintik, ’s a’ számiizetendők’ névsorában az ő nevét is 
olvashatni. Azonban hogy a’ cortes’ többsége ne legyen épen 
az űj ministerium ellen, az előbbi ministeriummal szövetke
zettek közűi kettőt ministerré kelle választani. S a l v a t o

tehát eltökélé az igazság-ministeri hivatalt felvállalni, ’s mi
vel V a d i l i  o a’ beliigyekét el nem fogadta, G o n z a l e z  
A l o n s o ,  a’ valladolidi cancellaria’ eddigi tanácsosa, teg
napelőtt beliigyek’ ministerévé neveztetett. Ez egy agg, gyer- 
mekileg hiú ember, igen udvarias , a’ papság reformjának fő 
kezdője ’s Arguelles’ vakbuzgó párthive ; nyilván San Miguel 
és Pio Pita mellé őr gyanánt rendeltetett. San Miguel az 
űj ministerium’ programmájává az 1837diki alkotmány’ és
II. Izabella’ trónjának fentartását és a’ cortesnek az űj’ össze
gyűléséig elnemoszlatását tévé. Egyszersmind megígérte, 
hogy nem sokára tudósítást fog a’ cortes’ elébe terjeszteni a’ 
nemzet’ állapotja felől. De tegnap F i ié n  te  H e r r  e r ő ,  
O s c a  és P a s c u a l ,  kik mindig ellenszegültek, midőn Ca- 
latrava’ ministeriumának nyilvános felvilágosításokat kellett 
volna adnia, azon indítványt tevék, hogy a’ ministerek tüstént 
jelenjenek meg, a’ nemzet’ helyzetéről tudósítást adandók. 
Az elnök erre jelenté, hogy magok a’ ministerek titkos ülést 
szorgalmaztak. — Q u i r o g a  general Uj-Castilia’ főkapitá
nyává, dón R a f a e l  P e r e z  pedig Madrid’ polgári kormány
zójává (Gefe politico) neveztetett. L o r e n z o general, kit 
az előbbi ministerium cubai magaviseletéért börtönbe zára
to t t ,  most Valenciában vezérkedik. — A l c a r c a  leoni püs
pököt a’ legfőbb törvényszék mint felségbántót halálra ítélte; 
ezen Ítélet rajta, a’ hol megtaláltatik, késedelem nélkül végre 
fog hajtatni.

A’ „Moniteur“  aug. 29i számában következő telegrafi tu
dósítást közöl Perpignanból aug. 2 5ről: ,,A’ carlospártiak az 
Ebro melletti Mórát feladási alku’ (capitulatio) következésé
ben elfoglalták. M e e r  báró Biosca felé (Pons és Calaf kö
zött) fordult, melly a’ felköltek’ birtokában vagyon.“ — A’ 
fenemlített napi „Messager“ azt állítja, hogy Madridból au- 
gustus’ 21kén költ levelet olvasott, mellyben a’ királyné’ 
megszökési próbatéte említetik, ki 20. ’s 21. közötti éjjel, 
palotájából a’ királyi lak mögötti „Lilas“ nevű sétatéren ke
resztül akart elillanni. Egy a’ királyi testőrsereg’ lovasai
ból álló jó erős védcsapatnak kell vala őt kisérnie; de a’ 
terv egy nemzetőrökből álló éji vigyázó csapatnak, melly 
Manzanaresből Puerta de Ilierrón keresztül épen a’ városba 
akart menni, megjelenése által semmivé tétetett. — „Leve
lezőnk — mond a’ Messager — nem említi, hová szándéko
zott légyen a’ királyné. Talán E s p  a r t  e ró  hoz (ki maga 
is, mint a’ Messager jelenté, eliramlott) ’s ennek hadai közé 
akart menekedni. Ha csakugyan vagyon e’ szökési próbá- 
Iatban valami igaz, gondolni sem lehet, hogy a’ királynénak 
más szándéka lett volna. — A’ kormány bizonytalanságban 
hagy bennünket az iránt,  mi Madridban történik; hasonló- 
lag Barcelona felől is hallgat. A’ b u l l a n g u e r o s o k ’ vagyis 
az izgatás’ és zendülés’ pártjának győzödelme, ugyszinte a’ 
rettegettnek látszó mozgalom felől is 20káról tudósítatunk; 
nehány óra elegendő arra, hogy Port \  endresben a’ tudósí
tásokat megkapják, ’s még is öt nappal későbben, t. i. 2 5., 
a’ perpignáni parancsnok további tudósítások’ híjával volt. 
— Vagy talán nem meri a’ kormány mind megmondani , a’ 
mit tud? Ez alkalmasint h ihető , kivált ha meggondoljuk, 
hogy M e e r  báró’ elbocsátatása ’s P ú i g  és P a s t o r vezér
ek’ elbocsátatási kérelme szükségkép tetemes népmozgalma
kat okoztak.“

A’ „Sentinelle des Pyrenées“ szerint Vittoriában lázadás 
ütött ki. Tizenöt személy megöletett, közöttük a’ nemzet
őrség’ parancsnoka ’s a’ hadi kormányzó, dón Liborio G o n 
z a l e z  is, ez utóbbinak helyébe pedig dón Martin Z u b r a n o  
neveztetett ki. San Sebastianban czivódásra került a’ dolog 
a’ parancsnok és az angol segédsereg között, melly igen ren
detlenül viseli magát, ámbár most pontosan fizettetik. — 
U r a n  g a három carlosi zászlóalljal Encartaciones felé in
dult ; ez azon castiliai űj hadszállítvány, mellyröl eddig szó 
vala. Uranga’ parancsnoksága G a r c i a  vezérnek adatott 
által.

Cataloniai levelek szerint 5000 carlospárti beütött Figue- 
ras tartományba ’s Clers meg több körösleg fekvő helységet 
hatalmába kerített. Egy osztály polgárkatonaság indult el
lenük Junquerából; de félő, hogy merészségét drágán fize- 
tendi meg.

Az előbbi minister-elnök megbukta előtt nehány nappal a’

cortesgyüléssel alkalmilag ollyasmit közlött, mi megérdemli 
hogy megtartassák : „Mióta — úgymond — minister vagyok, 
ő felsége a’ kormánynak minden cselekedetét helybenhagyta; 
sőt ha valami nem tetszett neki, e l é g  v o l t  a z t  m o n d a 
n o m ,  h o g y  a n n a k  ú g y  k e l l l e n n i ,  ’s ő f e l s é g e  
p é l d á t l a n  t a n u l é k o n y s á g g a l  e g y e t é r t e  velem.“ 
Kérdést sem szenved, hogy ez „alkotmányos élet,“ még pe
dig a’ tetőponton ’s legnagyobb tisztaságában, ’s más ország
ok’ szabadelmii polgárainak ezt álmélkodó megindulással kell 
nézniők; nem kevésbé fognak örülni a’ napi történetek’ sza
badelmii kiadói e’ meglepő újság’ hallatára: ,,A’ haza’ ellen
ségei el akarják Hitetni, mintha ő felsége la Granjában m. e. 
augustusban egy katona-lázadás’ következésében az 1812diki 
alkotmány’ elfogadására kényszerítetett volna. Ez vastag ha
zugság! Azt, mi la Granjában történt, mindenki tudja ; de e’ 
történetek előtt már rég kívánta ő felsége, saját meggyőző
désénél fogva ’s nem vezéreltetve egy harmadik’ tanácsa ál
tal, az 1812diki alkotmány’ visszaállítását.“ Az „isteni A r 
g u e l l e s , “ ki legkisebb balgaságot sem hallgathat el, hogy 
azt másikkal ne tetézné, erre imigy szólott: „Calatrava ur’ 
beszéde által ma m e g gy ő z ő d t ii n k a’ felől, hogy ő fel
sége mindazt, a’ mit tett, önként, örömest és saját megnyug
tatására tette. Erről meggyőződhetnek vezéreink , valamen
nyi hatóság, az ő felségénél meghatalmazott, vagy általa a’ 
barátságában levő hatalmasságokhoz küldött diplomaták; kí
vánom, hogy hallják e’nyilatkozást és ahoz tartsák magokat; 
k ü l ö n b e n  a’ m o n a r c h i á i  elvet, mellyet mindnyájan el
fogadtunk, c s i r á j á b a n  f o g n á k  e l f o j t a n i . “ (B. pol. IV.)

Don Carlosnak ’s hadereje’ főrészének hollétét, a’ christi- 
nók’ ellenkező tudósításainál fogva, meg nem mondhatni. 
Ezen ellenmondások hihetőleg onnan származnak, hogy ne
hány hadosztály mozgásban vagyon, és a’ tudósítók ama’ fej- 
delmet minden közelökben elvonuló csapatnál jelenlévőnek 
vélik; azonban Valencia királyság mostanában nehezen leend 
fontos történetek’ színhelye, hanem inkább hihető, hogy a’ 
rendes katonaság délnyugat felé ment, a’ száguldó hadak pe
dig az ellenséget elcsábították. így látjuk O r a á t  több Íz
ben ide ’s tova já rn i , ’s csak augustus’ közepén Cellánál 
(3%, mérföldnyire Teriiéitől éjnyugatnak), honnan hihetőleg 
Uj-Castilia felé fordult; B u e r e n s ’ osztálya, melly 9kén 
Daroca mellett állott, és hasonlag némelly czéltalan mozdu
latokat tett, egy tudósítás szerint, 13kán Molina de Aragon 
felé (7 mérf. délnyugatnak) indult; másik tudósításnál fogva 
pedig 15kén ismét Sta. Olallában (Darocától 8 mérf. délke
letnek) volt. fB erl. pol. Woclienbl.) '•

T ö r ö k o r s z á g .
Eddig a’ ra ják , kik adót fizetnek, a’ katonai szolgálattól 

mentek voltak ; hanem a’ szultán most valamelly összeírásról 
eszmélkedett, ’s mintáz orosz császár a’ zsidókat, úgy ő fen
sége is a’ törökországi görögöket formaruhába akarja öltöz
tetni. Ennek következtében Mytilenébe parancsok bocsátat- 
tak , h o g y  b iz o n y o s számú ifjú emberek a’ görög családokból 
tengeri szolgálatra szedessenek. Az iíjű görögök ellenben a’ 
parancsot elébb megtudták, “mint azt velők tudatni akarták, 
a’ hegyek közé futottak ’s ott lázító csapatokat alakítának. 
Az első összeirási próbatétel tehát,  roszul ütött ki, ’s az a’ 
kérdés tam ad, valljon illy körülmények között ezen szabály
zatot merik e tovább folytatni ? —

p i : \ z - i o i ; v v u .
Becs, September’ .9.

A’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 petes p .p ..............105%
» » » >> >7 4 77 „ . 100% 6
77 77 77 77 77 3 77 77 • • • ■ 79 l/ a

Kölcsönvett 1820. évről, 100 frnt................................... ,, . . . .  —
„ 1S21. ,, 100 » ....................... .... . . . .
77 1834. ,, 500 ................................. . . . .

Bécsi statusbank-kötelezvény 2% pcentért..................„ . . . .  —
Bankrészvények darabonként.......................................... ,, . . . .  —

Dunavizallas Pozsonyban
September 11............................................................................... 8 láb 4 uj.

1GOO  / .  e z  ü s t  p é n z 
ben felvétetnek egy n. Pozsony vármegyében 

fekvő 12000 f. e p. érő nemesi jószágra. Bővebb tu
dósítást szerezhetni a’ Hírnök’ szerkesztőjénél. Közben
járók nem hallgattatnak meg. (3)

Folyó évi October’ 21kén Becsben 3 gzé]l litix 
fog s o r s h ú z á s  által kijátszatni; melly alkalommal 
a’ főnyertesek 300,000 — 50,000 — 35,000 
— 13,500 slb. v. forintot; az ingyensorsok pedig 
30,350 — 3350 — 1 9  50 — ÍOOO ’s igy lefelé 
egész 50 forintig nyerhetnek , minden esetre pedig 5 
Irtot nyerniök kell. Sorsjegyek 4 fr. 24 krjávaj ezüst
ben egy vörös ingyensors’ 5öd részével együtt kapha
tók Pesten L i e d e m a  n n J. S. Fridiiknél. (1)

SZEMLÉLŐ ÚJ ALAKBAN.
Az ellensúly, melly elébbutóbb egyensúlyt szül, H- 

teraturában szintúgy, mint minden egyébben, külön- 
külön közhasznú tekintetek’, ezélzatok’, szándékok’, 
eszközök’ kifejlésére, kiőrlésűre felette kívánatos. A ’ 
SZEMLÉLŐ ’S LITERATÚRAI LAPOK ez’ irány
ban itt Kassan a’ feli öld’ fővárosában nem kevés áldo
zatokkal munkáltak. De az idő’ folytával járó tapasz
talás felfedez minden vállalatba csúszó fogyatkozásokat, 
sejteti a’ hiányokat, és igazításokat javasol. Azért 
számosb barátinknak’ és lakjaink’ pártfogóinak tanácsát 
követve, ezeket mindinkább tökéletesíteni szándékozók 
October’ 4tői kezdve folytatni kívánjuk.

Werfer Károly adandja a’ nyomtatást, papirost és 
a’ hozzájáruló képeket. Mivel pedig egyszersmind egy 
kőmetsző-intézetnek tulajdonosa mindent egyesíthet, a’

mi a’ legfesziiltebb kívánatnak megfelelhet: héti ira
tunkból ezentúl minden héten egy ív jelenend meg négy 
kőmetszettel, melly vagy jelesebb kortársaink’ képe, 
vagy hazai ’s külföldi vidékeknek rajza, vagy a’ ter
mészet-tudomány’ ’s história’ köréből válogatott tárgy 
leend, és igy fél esztendő’ lefolyta alatt 104 csinos 
/fametszetet veend az olvasó. De még itt sem állapodott 
meg Werfer Károly; hanem minden előfizetőnek, ki 
az egész folyamatot tartá, az évnek végével a’ d r e s -  
d a i k i r á l y i  k é p t á r n a k  j e l e s  mi i v e i b  ö b egy 
csinosan metszett képpel szolgáland díjul.

Czímje a’ folyóiratnak ez lesz:

S X E M X É I á Ö
a’ Természet’, Művészet’, és Literatura’ 

körében.
K É P T Á R R A L

a’ hasznos’, szép’ és jó’ terjesztésére.
A’ szerkesztő azon fog igyekezni, hogy lapja az 

-ifjú’ , agg’, Uniós’ és tanulni kívánó’ vágyainak egy
formán megfelelhessen. A ’ mint tartalmának következő 
vázolata mutatja:

1) Minden, mi a’ költés’ kötött vagy kötetlen tollú 
körébe tartozik.

2) A’ világ’, de különösen a’ magyar nemzet’ egy
házi ’s polgári történeteit érdeklő vitatások, visgála- 
tok, a’ hajdan’ ’s jelenkor’ nevezetességei, fontos ok
levelek, szerződések, nemágozatok.

3) Népek’ és nemzetek’, városok’ és tartományok’ 
esmértetése, statistikai, topographiai ’s történeti te
kintetben, népszokások, egyes vonások művelődési 
előhaladásokból, geographiai felfödözések, jeles uta
zások.

4) Jeles férjfiak’ és asszonyok’ életrajza, egyes ér
deklő vonatok életűkből, koszorús írók’ kifejlődése, 
világot nem látott levelezéseik.

5) Rövid értekezések a’ tudományok’ minden ága
zatából , kivévén a’ politikát ’s theologiát.

6) Jeles eredeti vagy fordított munkák’ próbaközlései.
7) Az élővilág’ esmértetése, maradványai’ felfödö- 

zésének jelentése ’s leírása.
8) Philologiai értekezések.
9) A’ szinészség minden nemzeteknél, de legin

kább nálunk.
A’ Literatúrai lapok kiterjednek:
1) Józan, de soha személyt érdeklő kritikára, mű- 

birálatokra, a’ legjobb kritikai havi iratok’ kivonatjaira.
2) Előterjesztik a’ literatura’ állapotját, mint ná

lunk, úgy minden müveit nemzeteknél.
3) Jelentik a’ tudós foglalatosságokat.
4) Minden új vagy régi, de ritkább könyvek’jelen

téseit elfogadják.
Az előfizetést elfogadja minden cs. kir. postahivatal 

és könyvárus. Helybéli ára fél évre 4 forint pengőre 
menend, a’ postabérrel pedig fél évre 4  Tor. 4 8  kr. 
tészen. Helyben az előfizetést elfogadja az alólirt kiadó.

Legnagyobb nyolezadrét fiumei veimen felette sűrűn, 
de olvashatóan nyomatva, minden héten pénteken négy 
képpel négy lapon fog úgy megjelenni, hogy egy íven 
többet foglaljon magában, mint akármelly honi folyó
irat két, sőt három annyin.

A corrccturaval ügyes külön személy kirekcsztöleg 
lesz megbízva, és minden liévctt kijövendő eredeti dol
gozat egyegy ívért két arannyal a’ beérkezés’ napjától 
fog\a hat hét’ lefolyta után, azonnal ott, hot a’ hekiil- 
do kivanandja, jutalmazva; a’ meg nem jelenő mun
kák haladék nélkül mihelyt csak lehet költségtelcn al
kalommal visszaküldendők.

Bérmentetlen leveleket, vagy nyalábokat a’ szerkesz
tőség el nem fogadhat.

Igyekezet, fáradság, áldozat nem fog múlni. Az 
olvasók előtt esméretes nevezetesebb irok szólítottak 
fel a’ haza’ minden részeiről, hogy kivált hont érdeklő 
esméretek , adatok, javulatok, törekedések közöltesse
nek, terjesztessenek, a’ külföldet illetők pedig úgy 
adattassanak elő, hogy az előadásból kisebb vagy 
nagyobb mértékben, és minő módosításokkal honunkra 
lehetős alkalmazliatásuk hitessék, ’s e’ folyóirat practicus 
hajlatot nyerjen.

A ’ színészi bírálatok csak dióban, de húsos, ép, 
érett és nem üres vagy redves dióban fognak adatni.

Köz pártfogástól fiiggend e’ folyóirat’ árának vál
toztatása nélküli további tökélyesülése ’s szaporítása.

Kassán, augustus’ 2kán 1S37.

K o v á é s ó c %y M i h á l y ,
tulajdonos szerkesztő.

W e r f e r  K á r o l y ,
. kiadó. (2)

H i r d e t é s .
Néhai méltóságos galantliai gróf E s z t e r h a z y 

Vincze’ uradalmai’ főkormánya’ részéről köz hírré bo- 
csátatik, hogy folyó évi September’ 18dik napján reg
ge l, t. ns. Komárom vármegyében, és ugyan Alsó- 
Csnllóközben keblezett A p á c z a - S z a k á l l o s i  u r a- 
d a l o m b a n ,  nevezetesen A p á c z a - S z a k  á 11 o s  
helységben, az odavaló tisztség’ lakásán, 1000 darab 
hízott ü r i i .  akár egyenként, akár pedig részenként, 
á r v e r é s ’ utján a’ többet ígérőknek, azonnali kész
pénz-fizetés mellett, eladatni fog; melly időre a’ vé
telben részt venni kívánók, ezennel illendően meg
hivatnak. (2)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridiik.



POZSOHY, pénteken
Tartalma:

a’ lioni politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, bogy e’ tekintetben minden honiujság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet'1, közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmit- 
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S S .  s z á m .

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

Balásfa lv i  Orosz József.

Magyarország.
A’ nrn. m. k. u. Kamara, a’ temesi k. kamara -igazgatóság

nál megürült actuarinsi hivatalra S z e n t l e á n y  Józsefet, 
a’ mármarosi k. kamara - igazgatóság’ iktatóját, helyébe pe
dig R á c z  Mihályt, a’ nrn. cs. k. udvari közönséges Kamara’ 
fizetéses fogalmazó gyakornokát nevezte ki.

A u s z t r i a .
ü  Felségük a’ Császár és Császárné f. hónap’ lOén délutá

ni 1 óra előtt felső-ausztriai utjokból óhajtott egészségben 
Schönbrunn cs. k. mulató-kastélyba megérkeztek.

B écs, September’ 13-
September l l én  ő Felsége a’ Császár a’ császári lakba 

jőve, ’s délelőtt fogadta az országgyűlésre összegyűlt alsó
ausztriai rendek’ küldöttségét. Gróf Go e z ,  az országgyű
lési marschall, herczeg K o l lo  r  e d o főudvarmester’ kezéből 
fogadta az évenkénti kivánatokat (Postulate) ’s a’ rendek job
bágyi legmélyebb tiszteletöket jelentették ki. Az audienczia’ 
végeztével a’ rendek ünnepélyes vonalban mentek az ország
palotába, O Felsége pedig Schönbrunnba visszakocsizott. —

A’ Lincz és Regensburg közötti közlekedésre rendelt „Ma
ria Anna“ gőzhajó 9én estve Pestről ide érkezett; innen 
Mauthausen ’s Lincz felé első útját teendő. Úgy látszik azon
ban, hogy mostani próbautja után, hasonlólag Bécs és Pest 
közötti utazásra fog használtatni, mivel a’ felvidéki Dunára 
nézve nehéznek ’s nagynak találtaték. *) Bizonyos, hogy ezen 
czélra Pesten egy kisebb gőzhajó’ építéséről gondolkodnak. 
— Folyó h. l l én  herczeg M e t t e r n i c h  ő magassága az 
említett gőzhajót megnézegette, ’s tegnap ő Felségük a’ Csá
szár és Császárné is hasónlökép annak megtekintése végett a’ 
városba jövének. Minden lobogói kitűzve valának és tömér
dek nép borította el a’ Duna’ partját. Ma indult Linczbe.— 
Gróf Schullenburg hannoverai kir. minister O Felségénél hol
napután nyerend bejelentési audiencziát.

Berchtesgadeni tudósítások je len tik , hogy a’ felséges ura- 
ságok egy szemlátomásti halálos veszélytől szerencsésen még
ni ének ed tek. Ugyanis f. h. 3án ő felségük a’ király ’s ki
rályné ő Felségével az ausztriai özvegy Császárnéval egy sé
tautat tettek, ’s Ramsantól nem messze a’ liidon egy erdei 
pataktól a’ lovak megijedtek ’s már a’ karfákat el is törték, 
midőn a’ kocsin szolgálattevő huszár magát hirtelen feltalálván, 
az istrángokat elvagdalta ’s ezáltal a’ veszedelmet még idejében 
elhárította. Ezen tudósítást mint hiteles forrásból eredettet kö
zöljük. Minél rettenetesebb a’ megtörténhetett szerencsét
lenség, annál nagyobb hála legyen az isteni gondviselés
nek, hogy ezt ő felségük kikerülték. (Allym. Zeit.)

A’ cs. k. hadseregnél történt azon változásokon kivííl, melly- 
eket lapjaink’ 17. számában érdeklettünk, még következő elő
léptetések voltak: Gróf C e c c o p i é r i  Ferdinand altábornagy, 
Söldenhofen’ 23 számú megürült gyalog ezrede’ tulajdonosá-

*) De műszere is részenként hibásnak találtatott, miért is haladása 
lassúbb mint a’ többi gőzösöké.

vá neveztetett. S t e r p l n  János ezredes, főherczegFerencz’ 2 
számú vasas ezredétől altábornagyi ranggal a’ modenai udvar
hoz rendelteték. Alezredesekből ezredesekké : W a 1 p e r  Má
tyás az első tábori pattantyús ezredben, R e i c h e  Miimos a’ 
főtábornoki kartól ugyanazon ezredben; alezredessé Fichten- 
stammi K e m p e n  József őrnagy, a’ második tábori pattan
tyús ezredben ; kapitányokból őrnagyokká: T h a m  József bá
ró , Trapp’ 25 számú gyalog ezredéből Rothkirch gróf’ 12 
sz. gyalog ezredéhez; Heldendaueri I l a r a  d a u e r  Károly 
Rothkirch gróf’ 12 sz. gyalog ezredéből Trapp báró’ 2 5 sz. 
gyalog ezredéhez; T e m p  i s Lajos báró Mayer’ 45 sz. gya
log ezredéből ugyanazon ezredben ; A x t e r Ferencz, a’ bom
bázó seregből a’ 2 tábori pattantyús ezredhez tétettek. R a m- 
b e r g  György báró Trapp’ 2 5 sz. gyalog ezredében számfe
letti ezredes, báró Palombini 36 sz. gyalog ezredhez; Braun- 
hoíi B r a un h o f e r  János , báró Trapp’ 25 sz. gyalog ezrede- 
beli őrnagy, Negroni’ — ’s II ü b s eh József, báró Mayer’ 45 sz. 
gyalog ezredebeli őrnagy, M^engersky’ megürült gránátos 
zászlóaljaihoz parancsnokokká neveztettek. Nyugpénzes álla
potba helyeztettek: báró H a  e r i n g  Wenczel, Adelsbachi 
G r i m m  e t  Yincze, mindketten altábornagyi ranggaj; gya
log és lovas kapitányok: K l e i n  Károly a’ nassaui herczeg 
29 sz. — S i v k o v i c h  József ottochani határőrző 2 sz. — 
H a b ia  n e cz Lukács warasdi sz. György határőrző 6 sz. gy. 
— R e y a  Yincze 5 sz. gyorslovas ezredekből; R a s k o  M i
hály a’ 2 sz. várőrző zászlóaljtól, Z o c z e k  Károly a’ határ
széli építészetnél aligazgató Slavoniában , és S a m b s o n  An
tal az egyesült bán ’s warasd - károlyvárosi határszéleken 
ugyan építészeti aligazgató , őrnagyi ranggal; továbbá II e 1 
b i c h  Fridrik kapitány-hadnagy, a’ temesvári várőrségi pattan
tyús kerületből őrnagyi ranggal ’s kapitányi nyugpénzzel ; 
LÖAvemvaldi de  B e s t  Szaniszló nyugalmazott ezredes az 
Erzsébet Terézia-alapitványi megürült helyet nyerte. A’ hadi 
szolgálattól búcsút vett: Miháldi báró S p l é n y i  Mihály a’ 
11 sz. székely huszár ezrednél első kapitány, őrnagyi rang
gal. Idegen rendeket ’s azoknak elfogadására ’s hordozhatá- 
sára legfelsőbb engedőimet nyertek : O d e l g a  József altábor
nagy Lucca hcrczegség’ katonai Sz. György-rendje’ első osz
tályát. Gróf M e n s d o r f - P o u i l l y  Sándor, I. Miklós 
orosz császár’ 9 sz. lovas ezredebeli kapitány, ’s gróf 31ens- 
d o r  f - P  o u i l l y  A r t h u r , a’ szász - coburgi ’s gothai her
czeg’ 4 számú dzsidás ezredebeli kapitány, a’ herczeg’ szász- 
erneszti házirend’ lovagkeresztjét. M i n a r e l l i  József, Ist
ván főherczeg’ 58 sz. gyal. ezr. kapitány; P i l l é r  István, 
Ferencz Károly főherczeg’ 52 sz. gyal. ezr. főhadnagy és 31 o- 
r a a s  Károly a’ luccai herczeg’ 24 sz. gyalog ezredebeli al
hadnagy Lucca herczegség’ katonai Sz. György rendje’ má
sodik osztályát.

lYag-ybrilannia.
Herczeg L i e c h t e n s t e i n Károly augustus’ 30án, M e l 

b o u r n e  ’s P a l m e r s t o n  lordok’ kíséretében, udvarlását 
tévé a’ királynénál Windsorban.

SEPTEM«. 13. 1837.
T e l t é t e l e k  t

3Iegjelen e’ hírlap minden kedden *s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a1 kiadó tulajdonosnált 
Vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Füskúti Länderer Lajos* könyvmüllelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il-. 
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt kiildetendők : „A’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

A’ „M. Herald“ szerint, a’ közönséges helyeken megjelenő 
toryknak megismértető jegyük fejér nyakravaló; ki színes 
vagy fekete nyakkendőt hordoz, radicalnak vagy whignek tar- 
tátik.

II ir szerint, P o z z o  di  B or g o követségi helyzetére többé 
vissza nem menetld Londonba. Elhatározta magát, hogy di
plomatikai foglalatosságairól végképen [lemond ’s hátralévő 
napjait szülötte - földén , Corsicában , egy mezei jószágon 
fogja leélni.

Frau cziao rsz ág*.
A’ c l u b b  i s t á k .

Páris, September’ 2-
Hogy a’ clubbisták vértől soha sem undorodtak , már ré

gen tudjuk, és hogy vérengző szándékuk szörnyű álokosko
dáson (sophisma) alapszik, az is régi tapasztalásunk. A’ jé- 
zsuitáknak sokszor szemökre lobantatott azon elvök, hogy 
a’ czél az eszközöket szenteli. E ’ jesuitismust, ha azt úgy 
szabad nevezni, iszonyú mértékben gyakorolják a’clubbisták. 
Ha azt állítják, hogy Ma r a t n a k  „az emberiség’ üdvözülésé
ért“ kellett vérben fiirödnie, hogy R o b e s p i e r r e  azért ra
katta ki a’ vérpadot úgynevezett aristokraták’ fejeivel, mivel 
ez szükséges volt az emberiség’ örök ellenjének — az aristo- 
cratiának — eltörlésére: mi volt ez egyéb mint a’ jézsuiták- 
nak általok olly keserűen szemrehányt ezen maximának: ,,a’ 
czél szenteli az eszközt“  óriási alkalmaztatása*? — Mindezen 
szabadsághősök vért szomjuhoztak, midőn a’ júliusi zendü
lés után több , ez ideig ismét megszűnt , hírlapok a’ clubb- 
istaságot föleleveníték, és a’ Dantonok’, Robespierrek’ és Ma
ratok’ elveinek hódoltak. —- És mit tesznek jelenleg a] club
bisták Spanyolországban *? Generálokat gyilkolnak. És mit 
hoznak fel e’ gyalázatok’ elfedésére *? A z t , hogy vér nélkül 
revolutio nem sikerülhet. De vér alatt ők nem csak a’ nyilvá
nos harezot értik , hanem a’ legdiihösb erőszakot. Csak azon 
mesterkednek, hogy a’ köz embert, kifejezésök szerint, 
bűnbe keverjék. Ki egyszer vérbe mártotta kezét, az már 
hatalmukba esett; már ki nem gázolhat. Az ürügy könnyen 
feltaláltatik: hiszen csak aristocraták’, christinók’, carlisták’, 
estatutisták’, hazaárulók’ vére ! — Hanem jaj 31eer bárónak, 
jaj azon generálnák , ki valahol egy clubbot megszorítói , ’s 
egyedül csak megszorítói, igyekeznék; azonnal egy olly meg
átalkodott népgyilkosnak neveztetik, zsarnoknak , gonosz
nak: már nem ember, hanem szörnyeteg. — Robespierre és 
czimborái — ezek az emberiség’ hősei; de kik ellentállanak 
nekik, nem is emberek, hanem valami utálatos állatnem, 
mellyet tetszés szerint üldözhetni; bennök nem ember öle- 
tik , hanem tigris, oroszlán, bivaly stb. — Többnyire kér
dést sem szenved, hogy e’ christinók szomorú szerepet já t 
szanak a’ clubbisták’ ellenében. Ők a’ teljes erőtlenség’ hősei. 
A’ mint jelenleg állanak a’ dolgok , szapora léptekkel halad 
elő Spanyolország’ elolvadása. Yalamelly középponti hata
lom,  miilyen a’ convent volt Francziaországban, a’ Pyrenaeu- 
sokon túl hallatlan dolog ; a’ helyett az egész ország kis gue-

A’ színészet’ fogalma, czél ja ’s crkölcsisége.
Dr. Rumytól.

„Siue ira et studio !“

A’ H í r n ö k ’ 17dik számában egy pesti tudós a’ többek 
között azt állítja, hogy „sok magyarabb, azaz nemzete’ cha- 
racterét beljebb ismérő magyar tudja, hogy rnelly nemzetek
nél a' színészet magas fokán áll a’ tökéletességnek, innen a’ 
tudományokat, sőt mondhatni az erkölcsiséget lejebb nyom
ta ,“ ’s hogy ,,a’ m a g y a r  s z í n é s z e t e t  e r k ö l c s i s é g -  
i s k o l á v á  t e n n i  t e l j e s í t h e t e t l e n  f e l a d á s ,  de ha 
teljesíthető is, elérhetetlen sikerű, mert hiszen a’ templomba 
ingyen mehetni, de oda sem igen járunk, mert a’ korszellem 
nem igen szereti a’ moralizálást.“

Én bátorkodom tagadni, hogy szükséges, hogy a’ színészet 
erkölcsiség’ iskolája legyen, ’s állítom, hogy az erkölcsi- 
ség csak mellékes czélja minden színészetnek, tehát a’ magyar 
színészetnek is. Ezen állításomat nem megvetendő okokkal, 
bizonyíthatom.

A’ színészet személyes előadása a’ történeti költészetnek, 
a’ halgatók’ ’s nézők’, sőt olvasók’ mulattatása ’s megindu
lása által. 31ivel a’ színészet a’ költészetnek neme, kíván
tatik, hogy benne c s a l ó d á s  (illusio, Täuschung) forduljon 
elő, de szükséges, hogy ezen csalódás történethez hasonlít
son ; azért a’ tárgy sokszor valódi történeten alapúi, mint 
S h a k e s p e a r e ’ több drámáiban. .

A’ színészetnek fő ’s tulajdon czélja nem oktatás, nem er
kölcsiség’ előmozdítása, hanem aestheticai czél. Már A r i s 
t o t e l e s  állította, hogy a’ színészet’ czélja ’i\ecg -xcu fió&og, 
azaz szánakozás és félelem. Úgy látszik, hogy Aristoteles 
csak tragoediára (szomorú színjátékra) czélozott: helyesebben 
állítom tehát,  hogy a’ színészet’ czélja: m u l a t t a  t á s  és 
m e g i l l e t ő d é s  (Rührung).

De ámbár az e r k ö l c s i s é g ’ e l ő m o z d í t á s a ,  szintúgy 
mint az oktatás, nem fő tulajdona és közelebbi czélja a’ 
színészetnek, még is a’ színdarabok, valamint oktathatnak, 
úgy az erkölcsiséget is előmozdíthatják , részint az emberi 
bolondságok’ hiv lerajzolása által (mint A r i s t o p h a n e s ’, 
P l a u t  u s’, M o 1 i é r e’ víg szinjátékai), részint nemes charak- 
terek’ eleven festése által (mint E ú r i  pi d e s ’, S o p h o c l e s ’, 
Y o 11 a i r e ’, R a c i n e ’, S h a k e s p e a r e ’, S c h i l l e r ’, Gö -  
t h e’ több drámái), részint a’ jó Ízlés’ kiművelése által a’ ne
mes érzések’ kifejezésében, a’ gondolatok’ előadásában, a’ 
nyelvben és Írásmódban ; végre jeles erkölcsi mondások ál
tal , miilyenek több régi és újabb drámákban találtatnak, 
p. o. Euripides’, Sophocles’, Shakespeare’, Yoltaire’, Racine’, 
Schiller’, Göthe’ drámáiban.

31i a’ d r á m á k ’ er  k öl  c s i s é g é t illeti, e’ tárgyról egykor 
a’ theologusok’ és moralisták’ véleményei nagyon ellenkeztek, 
’s a’ drámáknak több ellenségei mint barátjai voltak a’ régi 
korban. Az egyházi atyák a’ drámákat egészen megvetették; 
p. o. T e r t u l l i a n  egy különös könyvet irt a’ színjátékok 
ellen és Chrysostomus a’ színészetet az ördög’ műhelyének 
nevezi. A’ reformatio után több protestáns theologus is meg
vetette *). Ellenben legtöbb bölcsek ’s el nem fogúit theo
logusok és moralisták a’ régi és újabb korban a’ drámákat 
ajánlották ’s védelmezték. Dr. L u t h e r  M á r t o n  is helyesen 
íté lt ,  hogy a’ keresztyéneknek nem kellene a’ coinoediáktól 
azért egészen eltávozni, mivel azokban trágár szók (Zoten) 
fordulnak elő , mert másként nem volna szabad a’ szent Írást 
olvasni, mivel ebben is sok fajtalan kifejezés és történet ta

*) Lásd. Walch’s Geschichte der Streitigkeiten in der lutherischen
Kirche; V. kötet 83idik lap ’s at. — Az egyházijog (Jus Canoni
cum) decret. IIÍ., 2. 95. parancsolja: hi s t r i o  nib us  s a c r a  non 
c o m in i 11 a n t ur m y s t e r i a . “ Francziaországban a’ papság még 
XIV. és XV. L a j o s  alatt a’ színészeknek nem engede becsületes 
keresztyéni temetést,

láltatik. *) A’ jézsuiták magok a’ tanuló ifjúság’ számára 
drámákat Írtak. D’ A l e m b e r t  a’ színészetet Rousseau el
len (ki maga is irt drámákat) jelesen védelmezte.**) Tisz
telt tanítóm a’ theologiában a’ göttingai egyetemnél, dr. 
A m m o  n, jeles munkájában : „Neues Lehrbuch der religiösen 
31oral und der christlichen insbesondere“  (Göttingen 1800) 
304dik lapon, mint a’ „juste milieu’“  követője, ezt Írja a’ drá
mákról: „Die Schauspiele haben von der einen Seite durch 
Charakteristik, Dichtung, Sprache und Darstellung Yieles 
zur menschlichen Bildung beigetragen , von der andern hin
gegen der Sittlichkeit eben so viel geschadet. Unmittelbare 
Beförderung derselben Avar nie Zweck der Schauspiele und 
kann es nicht seyn ; Avohl aber können sie mittelbar und ge- 
legenheitlich moralische Empfindungen Avecken ; und in die
sem Falle , oder Avenn sie auch nur von ZAveideutigkeiten 
und falschen Grundsätzen frei sind, Avird sie die 31oral eben 
so Avenig, als Romane, Gedichte, Gemälde, und eine lebhafte 
Geberdensprache (Avie Tertullian) zu verurtheilen Avagen,“ ’s 
igen helyesen hozzá adja: „Dem Denker kann der Besuch 
des Schauspieles noch iiberdiess zu mannichfaltigen Betrach
tungen über den subalternen Werth mimischer Talente, und 
das g l ä n z e n d e  E l e n d  d e s  S c h  a u  s p i e l e r b e r  u f e s  
Yeranlassnng geben.“ i )

*) Lásd. Luther’s Werke. Jenái kiadás. 22dik kötet. 277 lapon.
**) Lásd: Jean Jacques R o u s s e a u  lettre a’ Mr. d’Alembert sur son 

article Génévé dans le Vit. vol. de l’Encyclopaedie et particuliére- 
ment sur le projét d’etablir<lBn theatre de comedie en cette ville. 
Amsterdam 1758. D ’A l e m b e r t  melanges de litterature d’hisloire 
et de philosophic. Tome 2- p. 405.

•f) Ellenbeu L e s s  G o t t f r i e d ,  k i a ’ göttingai egyetemben A m m o  n 
előtt a’ morális theologia’ tanítója volt, illy czímü munkájában: „Com
pendium der theologischen Moral“ ezen kérdésre: „Ob ein Christ 
die Schauspiele, so Avie sie jezo unter uns in Deutschland sind, mit 
gutem Gewissen besuchen könne?“ szigorúan igy felel: „Sie sind 
einem jeden Freunde der Tugend und des Christenthums so lange



rillákra ’s gyilkoscsoportokra oszlik. Ez kikerülhetetlen cri
sis , melly mögött egy új Spanyolország akarna felépülni 
előre nem látható elemekből.

Spanyolország*.
A’ „Moniteur“ septemb. 4ről következő három telegraü 

tudósítást közöl: 1) „ B o r d e a u x ,  aug. 30., esti 7 órakor. 
24kén (2 5iknek kellene lenni) szerencsétlen viadalra szállott 
Herrera’ vidékén a’ követelőnek 10,000 emberből és 600 ló
ból álló összes hadaival. A’ nagyobb szám erőt vett a’ ki
rályné’ seregének bátorságán, melly 1500 ember’ elvesztése 
után kénytelen lön visszavonulni Carinenába. Az ellenség’ 
vesztesége tetemes volt. — 26kán Buerens Carinenát még 
elfoglalva tartá. 25kén O ra  a Darocába érkezett ’s az el
lenség felé megindult. — E s p a r t e r o  22kén Torrelaguná- 
ban volt és Buitrago felé (a’ sepulvedai utón) akart nyo
mulni.“ — 2) „ B a y o n n e ,  aug. 30. délben. Penacerradát 
(Vittoria ’s Logrono között) U r a n g a  bevette; a’ carlosiak 
365 foglyot, ágyúkat és lőszert találtak. — C a r o n d e l e t  
general Vittoriát elhagyta, Castilia felé indulandó. —- A’ 
nyugtalanságok 28kán Pamplonában még folyvást tartottak.“ 
— 3) „ B a y o n n e ,  septemb. 2. negyedfél órakor. Pam- 
plonából 30ról jött tudósítások szerint az alkirály e’ helyet 
körülvette, olly szándékkal, hogy a’ zendiilőket ismét enge
delmességre birja. Az egész katonaság, a’ tiradoreseket ki- 
vévén, vele tartott és munkált. — E s p a r t e r o  27kén ha- 
dastúl Madridból Jadraque felé (a’ siguenzai utón) indult.“

September’ 2. estéjén költ privát-levelek szerint, Saragos- 
sából tudósítás érkezett Párisba cgy ütközetről, melly Her- 
reránál (Daroca’ környékén) a’ christinók’ kárára történtnek 
mondatik. • Egy saragossai levél augustus’ 27ről e’ felől kö
vetkezőket jelent: „ B u e r e n s  kénytelen volt a’ carlospár- 
tiakkal Herreránál megütközni, melly csata a’ christinókra 
nézve szerencsétlenül ütött ki. Nehány nap óta nagy for
rongásban volt e’ hadi test;  tisztek és közlegények egyaránt 
zúgolódának a’ general’ viselete ellen, minek következésében 
Buerens egész tábornoki karát összegyüjtvén, imigy szólott 
a’ tisztekhez: „T i azon kényszerített munkátlanságról pa
naszkodtok, mellyben benneteket epedni hagylak, és szemé
lyes rendeléseimnek tulajdonítjátok azt, mi nem egyéb mint 
töménytelen környülállások’ eredménye. Mivel szükséges
nek érzem, nektek megmutatni, hogy viseletem korántsem 
méltatlan gyávaság’ vagy haláltóli félelem’ következménye 
(mert a’ halált előbb vagy utóbb hidegvérüleg várom): tud- 
totokra adom elöljáróm’ parancsait. Nekem meg van hagyva, 
hogy meg ne ütközzem, ’s minden viadalt, mellyre az ellen
ség netalán unszolna, kerüljek. Nekünk csak 7000 embe
rünk ’s 400 lovunk van , az ellenség pedig 22 zászlóaljat és 
1200 lovat számlál. Határozzátok el tehát, mitévők legyünk; 
én kész vagyok benneteket az ellenségre vezetni.“ E ’ be
szédre ezen harczi szózat: „Előre!“ volt a’ felelet. — Az 
ütközet elkezdődött; a’ tüzelés négy óráig ta r to t t ;  mindkét 
fél a’ legnagyobb elkeseredéssel harczolt; de miután egy 
christinoi hadlábat a’ carlosi tábor egészen semmivé te t t ,  a’

christinóknak oda kelle a’ csatamezőt hagyniok. A holtak 
száma még nem tudatit ;  a’ sebesülteké meghaladja a’ 150et. 
Maga Buerens is lövést kapott mellébe. O r a  a Darocá- 
ban vagyon ; lovassága előre nyomult ltetasconig. A’ vidék 
lakosai azt állítják, hogy Daroca felől élénk ágyúzást és pus- 
kalődÖzést hallottak.“  — A’ fenemlített privát-levelek szerint 
az iruni őrsereg is fölzendiilt, tisztjeit elűzte ’s iszonyú ki
hágásokat követett el. — H a r i s p e  general, Bayonne’ pa
rancsnoka, elzárta a’ közösülést Francziaországgal.

„A’ „Moniteur“ sept. 5ről következő telegraü tudósítást 
közöl: „ „B ay o n n e ,  sept. 3. délután 1 %  órakor. Penacer- 
rada erősséget 26kán U r a n g a  elfoglalta; benne 400 em
bert és 3 ágyút talált.“ — Maga Uranga a’ foglyok’ szá
mát 13 tisztre és 340 altisztre ’s közlegényre teszi.

A’ bayonnei ,,Phare“ augustus’ 29éről következő részlete
ket közöl a’ vittoriai ’s pamplonai borzasztó történetekről: 
,,A’ zendiilő párt’ dühe nem ismer többé határt , ’s mint lát
szik , régen készített tervének kivitelére rést nyitni igyek
szik. Világos, hogy mindazon gyilkolásoknak, mellyek a’ 
spanyol sereget rútul bélyegzik, czéljok , a’ népet rémülésbe 
hozni ’s a’ lakosok’ mérséklett pártját a’ közelgő cortes-vá- 
lasztásoktól távol tartani, mit a’ túlzó párt bármelly módon 
hatalmába kíván keríteni. Ezen katonai felkölteknél, kiknek 
száma két hónap óta Spanyolországban olly nagy, igen szem
betűnő azon bizonyos egyetértés, melly csak a zenditő tár
saságoktól koholt desorganisatiói rendszerből eredhet. Tett- 
leg ezen szörnyű gyilkolások, e’ hajtogatások’ szerencsétlen 
műszerei által mindig e’ kiáltás között: Falta de sueldo! 
(bér-hiány!) és Mueran los traidores! (halál az árulókra!) 
gyakoroltatnak. — így a’ múlt hónap’ elején Ilernaniban, Bil- 
baoban, Castro-Urdialesben és Spanyolországnak más helyei
ben lázadássá fajultak el a’ mozgalmak; igy e’ hónap’ 15én 
Miranda de Ebroban E s c a l e r a  general is meggyilkoltatott. 
Két nappal azután hasonló iszonyatos jelenetek történtek Vit- 
toriában. E ’ város’ kormányzója Z u r  b a no  Mártonhoz fu
to t t ,  ki az összeesküvésben részes vala , ’s ugyanott a’ tá
bornagyi kar’ főnökével, a’ tartományi küldöttség’ egyik tag
jával, ’s a’ „Boletin de Alava’“ szerkesztőjével, összesen 13 
személy öleték meg. E ’ felkelés’ következtében, mellynél 
az almanzai gyalog ezred’ két százada játszá a’ főszerepet, 
a’ zendülők, miután a’ várost elfoglalták, egy juntát állítot
tak , melly által bizonyos E c h a l u c e  neveztetett ki Vitto
ria’ kormányzójává. (A’ Bayonneban 26án elterjedett hir, 
hogy Vittoriát a’ carlospártiak elfoglalták, még eddig nem 
valósult meg.) —- Ezenkívül még egy iszonyú tettet kell 
olvasóinkkal közlenünk, melly múlt szombaton (augustus’ 26- 
án) követteték el. Erről imigy tudósít egy szemtanú: „Pam 
plona, augustus’ 26án , 5 órakor este. Ma reggel 9 és 10 óra 
között II. Izabella’ gyorslövészeinek első és második zászló- 
alja és egy lovas század, mindössze 7 — 800 ember, dó n  
L e o n  I r i a r t e  ezredes’ parancsnoksága alatt, Zizur Majort 
és Zizur Menort elhagyák, ’s a’ legnagyobb rendben Pam
plona’ egyik kapujánál jelentek meg. Az ottani őröket legyőz
vén , fogságba vetették, ’s ezzel a’ város’ belsejébe nyo
multak, miután előbb minden őrhelyet megraktak. Az elöljá

róság legnagyobb sietséggel gyülekezék a' városházba, ’s 
Iriarte ezredest, a’ gyorslövészek’ főtisztjeit és az őrsereg’ 
fejeit előhivatták, hogy tőlök a’ történtekről felvilágosítást 
kérjenek. E’ tisztek megváltották, hogy mintegy kényszerítve 
valának a’ katonákat Pamplonába vezetni. — Ezennel előhí
vattak az altisztek is, kik illetlen büszkeséggel álltak a’ tör
vényhatóság’ elébe. Kérdeztetvén, egyhangúlag azt felelék, 
hogy e’ mozgalmat szükségök szillé, ’s hogyha a’ három hó
napi díjból, mellyel nekiek tartoznak, csak az egy hónapit 
nyerendik m eg, kezeskednek a’ csendesség’ helyreállítása fe
lől. A’ törvényhatóság ez ajánlatot el is fogadá; de mivel a’ 
főczinkosok’ czéljai igy el nem érettek , az altisztek nehány 
pillanat múlva ismét visszatértek ’s kijelenték, hogy nekik 
a’ pamplonai törvényhatóságokhoz bizodalmuk nem lévén, 
ezeket hivatalaikból kitenni ’s helyökbe másokat választani 
akarnak. E ’ végre L a p é n  a pattantyús ezredest teljesen 
meghatalinazák. — Ekközben egy gyorslövészekből álló őr
csapat a’ városnak nehány előkelő lakosát, ’s többek köztt 
S a a r s f i e l d  generált is , szállásaikon elfogta. Nehány pil
lanat múlva, miután az új kormányzó a’ pártütők’ kívánság
ainak teljesítését magára vállalta, megnyeré tőlök az imént 
elfogott személyek’ szabadon - bocsátását; közűlök hazatér
tökben nehányan tüstént megölettek, többek köztt Saarsfield 
general a’ Castillo-téren és M e n d i v i l  ezredes lakásán. —• 
E ’ borzasztó történet közben a’ gyorslövészek’ részéről új kül
döttség jelent meg a’ városházban maradott hatóságok előtt 
’s jelenté nekik, hogy ők más föltételeket kívántak, mintsem 
a’ bér’ kifizetése, ’s hogy egy biztosságnak új r e n d s z e r ’ 
a l a p j a i ’ tervezését hagyták meg; mivel pedig a’ ren
detlenség általánossá lön , ’s a’ hatóságok’ egy része a’ zen- 
dűlők’ szerencsétlen áldozatinak sorsától rettegett,  futásnak 
eredtek ’s a ’csatamezőt a’ pártütőknek engedték. — így álla
nak e’ pillanatban a’ dolgok; a’ város az altisztek’ hatalmá
ban vagyon; 12 személy lekaszaboltatott, ’s a’ város II. Iza
bella’ gyorslövészeinck esett martalékul stb.“

A’ „Sentinelle des Pyrénées“ többek köztt következő rész
leteket közöl a’ pamplonai gyilkosságokról: „L a  p e n  a pat
tantyús ezredes sietett S a a r s f i e l d  general’ megszabadítá
sára; de az alkotmány-téren egy csoport nemzetőr és gyors
lövész által megtámadtatott és kegyetlenül megöletett; a’ 
gyilkosok aztán lováért czivódtak egymással ’s nem egyez
hetvén meg, azt mint szerencsétlen.urátlelőtték. Innen M e n 
d i v i l  ezredeshez mentek, ki lakásán, családja’ körében gyil
koltatok meg. Hét, nyolez gyilkosság követtetett még el 
azon estve. Éjjel a’város ki volt világítva.“ — Mendivil’és 
Saarsfield’ házai kiraboltattak, holttesteik pedig meztelenül 
köz nézetre tétettek.

A’ „Messager“ szerint Valladolidban is hasonló véres je 
lenetek fordultak elő, mint Miranda, Vittoria , Pamplona stb. 
városokban; az ottani őrsereg fölzendiilt, a’ kormányzót 
meggyilkolta, ’s don P e d r o  M e n d e z - V i g ó t ,  ki túlságos 
véleményeiért az előbbi ministerium által Madridtól eltáro
lhatott és Badajozban sokáig fogva tarta to tt ,  a’ tartomány’ 
főkapitányává kiáltotta ki. (Ezt nem kell eltéveszteni S a n 
t i a g o  M e n d e z - V i g ó v a l . )  E ’ lázadás’ következtében az

A’ színház’ látogatására nézve ezen három szabály’ meg
tartása igen ajánlható : 1. Mivel a’ színészet’ főczélja a’ mu
latság, ezzel , mint más mulatságokkal, mértékletesen kell 
élni. A’ színházat nem kell minden nap vagy igen gyakran 
meglátogatni. A’ színház’ meglátogatása soha se legyen szük
ség (Bediirfniss) , mert másként a’ színdarabok a’ phantasiát 
megtöltik puszta ideálokkal, elcsábítják az embert elégedet
lenségre a’ valódi világgal, kevélységet, merészséget, len- 
geséget (Frivolität), restséget, könnyelműséget stb. szülnek. 
A’ színház’ ollykori meglátogatása a’ szerény munka után 
leghasznosabb.

2. A’ színház’meglátogatása sem gazdaságbeli viszonyunk
nak, sem hivatalos foglalatosságunknak ne legyen ártalmas.

3. Csak azon korban kell látogatni a’ színházat, midőn lel
künk már elég állhatatossággal bir , hogy az érzéki benyo
mások el ne ámíthassák. Azért a’ gyermekeket igen ritkán 
és csak erkölcsi színdarabok’ előadásaihoz kell a’ színházba 
vezetni. Sőt az ifjakat és férjhezmehető leányokat szerelmes 
színdarabokhoz vezetni nem tanácsos.*)

zu widerratlien, bis sie eine solche Gestalt und Verbesserung erhal
ten, dass sie für S c h u l e n  d e r  T u g e n d  können angesehen wer
den. Denn
1) Unsere Schauspieler wählen d ie  Stücke, welche entweder ganz 

oder doch zum Theil den verderbten Neigungen der Zuschauer 
gefallen.

2) Auch die völlig gesitteten Stücke werden unter verführerischen 
Anblicken vorgestellt.

3) Die Schauspieler sind verachtete Personen. (Ez már csak a’ 
vándorló színész-társaságokról igaz.) Und dieses hindert nicht 
allein allen Eindruck, den die guten Maximen, die sie ausspre
chen, machen könnten, sondern hat auch einen bösen Einfluss in 
ihre Sitten. Die Schauspieler verschlimmern also gemeiniglich 
durch ihr Beispiel viel mehr, als sie durch ihre Schauspiele bes
sern können.

i )  Sie hindern die Arbeitsamkeit und ziehen den Luxus nach sich.“ 
*) 4 ’ hires Dr. Ni em e y e  r August Hermann derék munkájának: 

„Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts“ , első kötetében, 
90dik §ben (ttdik kiadás, 199dik lapon) e’ tekintetben helyesen 
irja: „liier ist nur die Frage: ob man die Bühne als ein m o r a l i 
s c h e s  E r z i e h u n g s m i t t e l  betrachten, und daher zu ihrem 
häufigen Besuche rathen könne? Ich zweifle daran. Denn a. ist 
die W elt, welche auf der Bühne dargestellt wird , noch zu oft eine 
andeie, als die wirkliche, ohne dass junge Leute schon Fähigkeit 
genug hätten, Wahrheit von Dichtung zu unterscheiden, b. Beför
dert selbst das sittlichste Schauspiel eine zu frühe Reife bei beiden 
Geschlechtern. Sie treten zu früh aus i hr e r  Sphäre heraus, wer
den affectirt, oder spielen L i e b  o#-  I n t r i g u c n ,  wovon man sich 
in allen den Städten überzeugen kann, wo beständiges, auch von 
Kindern besuchtes Schauspiel ist. c. Sind noch viele unserer be
suchtesten Stücke voll von Ungezogenheiten, Zweideutigkeiten, 
schielenden Grundsätzen, die billig noch gar nicht zum Ohr der Ju
gend dringen sollen. Magna puero debetur reverential d. In zehn 
Schauspielen gegen eins, spielen die A l t e n ,  die V ä t e r ,  die V o r 
m ü n d e r ,  die H o f m e i s t e r  lächerliche Hollen; Menschen von 
bloa g e s u n d e m  V e r s t ä n d e  und h ä u s l i c h e r  T u g e n d  cr-

Ilogy erkölcstelen, fajtalan, vallási ’s politikai tekintet
ben veszedelmes színdarabok ne játszattassanak, arra ügyelni 
kell a’ censurának és a’ politiának. Ollyan színdarabokat, 
mint „Lumpacivagabiindus“ ’s más hasonlókat, sernaz eredeti 
német nyelven sem a’ magyar fordításban meg nem kellene 
szenvedni. Magna debetur auribus castis reverentia !

A’ spanyol kérdés , vagy t k i Spanyolország’ 
törvényes királya?

D r . . . . t  general’ franczia irományából. Berlin 1837- 
Ni c o l a i ’ könyvárulásában.

E ’ 80 lapnyi iromány jelenleg már tárgyára nézve is igen 
általános érdekre számolhat, mellyet azonban Írásmódjáért 
még teljesb mértékben látszik megérdemelni. Távol min
den részrehajlástól és szenvedélytől, lettdolgokat ’s okleve
leket állít egybe, azok’ segélyével némelly nézeteket fölvi
lágosítandó.

Azon szavakkal kezdődik, melyekkel B r o g l i e  herczeg, 
a’ minister-tanáds’ volt elnöke ’s külügyi minister, a’ pair- 
kamara 1837. januar’ 9ki ülésében azon cselekvény’ jogos
ságát ótalmába veszi, mellynek következtében VII. F e r d i 
n a n d  leánya’ javára testvéroccsét a’ trónöröködésből kizárta. 
A’ minister kiváltkép arra hivatkozik, „hogy legközelébb dón 
C a r l o s ,  azután a nápolyi király, ’s végre X. K á r o l y  ezen 
cselekvény ellen protestálhattak volna ; állítván mindazáltal, 
hogy mind a’ hárman elmulászták az ellenszólást. Azonkívül 
VII. Ferdinand e’ végzést örököseivel elismertetvén, azokat

scheinen als D u in m k ö p f e ; j u n g e  W  ü s 11 i n g e mit dem soge
nannten guten Herzen, V e r s c h w e n d e r ,  W o l l ü s t l i n g e  sind 
die II e 1 d e n und L i e b 1 i n ge  d e s Pub 1 i k um s. D ie  V e r f ü h 
r e r  de r  W e i b e r  und T ö c h t e r  machen Glück, und die Män
ner und Eltern müssen einstimmen, wenn sie nicht ausgezischt seyn 
wollen, e. Auch bei den a l l e r s i t t l i c h s t e n  Stücken— deren wir 
mehre besitzen, — soll die T u g e n d  durch die Hilfe der E i n b i l 
d u n g s k r a f t  und der L e i d e n s c h a f t e n  hervorgebracht wer
den. Das sind aber z w e i d e u t i g e  und t r e u l o s e  H e l f e r i n -  
n e n. Die T :i u s c h u n g der  S i n n e ist fast unvermeidlich. Man 
glüht für den Schauspieler oder die Schauspielerin, und bildet sich 
ein lür den tugendhaften Charakter, den sie darstellen, entglüht zu 
seyn. Die Tugend besteht in einer B e h e r r s c h u n g  der Sinnlich
keit. Die Bühne thul alles um die Sinnlichkeit anzuregen. Daher 
ist sie im J ü n g l i n g s a 1 tor  noth bedenklicher als im K i n d  c s  - 
alter, f. Dies alles beweiset übrigens nichts gegen die Unschäd
lichkeit eines z u w e i l e n  mit aller Vorsicht und Kenntniss des 
Stücks verslatteten Besuchs der Bühuc, zumal wenn man die Ein
drücke beobachtet und zu berichtigen bemüht ist. Bei Kindern ist 
der Schade am geringsten (helyesebben: etwas geringer), in dem 
Alter der erwachenden Triebe am grössten.“

leánya’ hűségére esketé. így tehát a’ júliusi zendülésből ke
letkezett kormány II. Izabellát mint tettleges és jogszerű ki
rálynét találta.“  A’ dolgok’ e’ nézeteinek nyugalmas megezá- 
folását teszi feladásul magának ezen iromány, mellyből, a’ 
tárgyak’ bősége miatt, csak igen rövid kivonatot közölhetünk 
olvasóinkkal. — A’ szerkesztő legelőbb is oda nyilatkozik, 
hogy ő ebben a’ pairrel egészen egyetért; először, hogy az 
1713diki törvény (melly épen ezen parancs által cltörölteték) 
nem  a’ s a l i a i  t ö r v é n y ;  mert az 171 Sdiki törvény által 
a’ leányok nem záratnak ki tökéletesen a’ trónörökségből, 
hanem ehez a’ férfiág’ kihaltával igenis eljutnak ; állítja má
sodszor, hogy VII. Ferdinand’ végrendelete a’ trónralépés- 
ről semmit, hanem csak a’ kormányzásról határoz, és hogy 
az utolsónak rendeléséhez a’ spanyol törvény szerint joga 
minden esetre volt. —- Mi már most az elmulasztott ellenszólás’ 
állítását illeti, azt viszonozza a’ szerző, hogy erre itt elidő- 
sülésnek (praeseriptio) nincs helye; hogy ellenben fontos 
okok léteztek, mellyeknél fogva dón Carlos és a’ nápolyi 
király az 1830diki martzius’ 29kén megjelent végzésnél, melly 
VII. Ferdinand’ pragmatica sanctiója’ nevét viseli, nem köz- 
vetőleg, hanem amaz csak 1833dik évi április’ 29én, emez 
pedig május’ 18án, tevék ünnepélyes ellenszólásukat. A’ ki
rályné a’ sanctio’ megjelenésekor áldott teherben vala; ha 
ő akkor vagy későbben herczeget szül, (miről dón Carlos 
nyilatkozványában azt mondja, hogy ő azt jobban óhajtaná 
mint a’ király) úgy már a’ sanctio teljességgel nem jött volna 
szóba, dón Carlosra nézve általában semmi hihetőség sem 
lett volna a’ trónöröködésre, ’s időelőtti ellenmondásból más 
nem is eredhető, mint hasztalan és az ő nyilvános kárára 
történendő meghasonlás királyi bátyjával. Mi azonban a’ többi 
részeseket illeti, különösen X. Károlyt és az (akkori) orle- 
ansi herczeget, mint az ifjabb bourboni ág’ fejét, ezek az el
lenszólást teljességgel el nem mulasztották, mint ez a’ Spa
nyolországról jól értesítetett V i a r d o t  Lajosnak (Siécleben 
november’ 22én 1836. költ) iratából kiviláglik, hol monda
tik, hogy Károly P o l i g n a c  által erőteljes intést kiilde 
Öccsének ’s a’ végzésnek visszavételét követeié, lllynemii 
czikkelyt foglala magában az 1830. április’ 14diki „Globe“  
i s ,  mellyet T r o g n o n ,  az orleansi herczeg’ ttjainak neve
lője, iktattata be, mellyben ő az érdekeknek és a’ bourboni 
családba bevett öröklési szokásoknak mély isméretét bizo- 
nyítá. Ott igy nyilatkozik: ,,A’ spanyol király’ lépése min
den hatalmasságokra és nemzetekre nézve igen fontos , és 
magok a’ népek sem maradhatnak részvétlenek mellette. De 
ezen köz hírré tétetett változtatásnak legfontosabb követke
zése azon bizonytalanság, melly abból a’ spanyolországi 
trónöröködésre nézve minden pillanatban eredhet, és azon 
nagy fontosság, mellyet minden rögtöni házasság nyerne, 
öröklési háborúinak kilátásával.“ — Az iratnak következő czik-



elöljárók mindnyájan kitétettek hivatalaikból ’s helyükbe má
sok neveztettek. ,,E’ mozgalom — mond a’ Messager — 
oily fontos, minő az eddigi katonazendülések közül még egy 
sem volt. Don Pedro Mendez-Vigo azon férfin, kiben a’ 
spanyolországi d e m o c r a t a  p á r t  már régóta helyezi re
ményét.“

A’ ,,Gazette de Francéban“ „V. K á r o l y “ felírás alatt kö
vetkező czikkely foglaltatik: „Spanyolország tartós nyomo
rúsága közepett e’ pillanatban egész Európának egy nagy 
színjátékot mutat. Népek ’s királyok húzhatnak belőle hasz
not. A’ revolutio ’s monarchia egymással küzdenek; az egyik 
most saját segédeszközeire van szorítva; a’ másik soha sem 
akart a’ külföldnek valamit köszönni. Ugyan, ti revolutio’ 
emberei, kik tagadjátok a’ gondviselésnek minden befolyását 
a’ társaság’ szerkezetére, lehetségesnek tartottátok volna o 
ezelőtt négy évvel, vagy csak hat hónappalis ,  hogy az ,  kit 
megvetőleg „praetendensnek“  hivatok, vezéreinek egyikét 
San Ildefonso’ ’s la Granja’ bevételére kíildendi? Látjátok 
végre , mit tehet olly n ép , mellynek véderejét csupán e’ két 
szó: „ v a l l á s “  és „ k ö t e l e s s é g “ teszi? Olly királyt lát
tok magatok elő tt ,  ki csak privát-erényekkel bír, ’s ki fiijá
val van azon katonai észtehetségnek , melly nagy hadvezére
ket szül. 0  nem vezérli táborát; de minden veszélyében osz
tozik. Próbált e csak egy is vezérei közül ellene pártot ütni, 
vagy iránta engedetlen lenni? Nehányan kiestek kegyelmé
ből; mások pedig még törvényszék’ elébe is állítattak. Ütöt
tek e pártot? Honnan ered azon király’hatalma ? Miért tisz
telik? Miért nem becsülik többre valamellyik derék vezérét, 
ki győzni tud? — 31ivel ama’ népben olly valami él,  mit 
ti nem vettetek észre ; mivel az olly alkotmánnyal bir, melly
nek képviselője dó n  C a r l o s .  Itt tehát alkotmányt láthatni, 
melly némileg maga védelmezi magát, mert olly királyban 
testesül meg, ki szent kötelességet teljesít. Don Carlos mél
tán mondhatá, hogy töviskoronát visel; mivel élete négy év 
óta nem egyéb mint nyomorúságok’ és veszélyek’ sora. Azok, 
kik a’ Spanyol’ korona’ örökösét láták fáradt fejét egy sze
gény kunyhóban letenni, minduntalan csodálták fenséges 
nyugalmát, mellyet semmi szerencsétlenség nem volt képes 
megháborítani, Bízik a’ gondviselésbe, ’s a’ gondviselés ótal- 
m azta!“

P o r t u g á l i a .
„Espoir“ gőzhajón august. 23káig terjedő lissaboni tudó

sítások érkeztek, mellyek, ha ugyanaz ottani clubbisták’ 
fenyegetései nem hiú szóhalmazok, a’ főváros’ közelgő sor
sára nézve igen aggasztólag hangzanak. — Aug. 21 kén az 
ezen clubbok’ egyikében összegyűlt democraták illy tartalmú 
f e l s z ó l í t á s t  bocsátottak ki: „Portugálok! Azon pilla
natban, midőn képviselőitek alkotmányunk’ megvizsgálását 
be akarák végezni, miután a’ munkába vett javítások szenve
déseinket már enyhítették, olly férfiak, kiket a’ nemzet meg
tiszteltetésekkel ’s gazdagsággal halmozott el, halált és rom
lást kiáltoztak. A’ nemzeti becsületet lábbal tapodván, a’ 
pártütés’ zászlóját fölemelték ’s idegen arannyal megveszte

kelye (a’ harmadik) terjedelmesebben beszéli el azon esete
ket, mellyek VII. Ferdinandnak utolsó napjaiban történtek, 
’s azon körülményeket, mellyek közt ezen végzés adaték, 
de mikép hágaték az legott által a’ szabadelmii pártnak mind
inkább elterjedő befolyása által.

Erre a’ negyedik czikkelyben a’ franczia pairtől helyesnek 
állított alak, mellyben a’ pragmatica sanctio hirdetteték, os- 
tromoltatik. Ferdinand martzius’ 29én 1830. adá végzését köz
tudomásra, a’ nélkül hogy a’ corteseknek, kik sem egybe- 
gyülve, sem összehivatva nem voltak, tanácsát kikérte volna; 
sőt azokat csak három évvel azután t. i. április’ 7én 1833. 
látta össze, ’s akkor sem azért, hogy a’ végzést elejékbe ter
jessze , hanem hogy az esküt leánya’ hűségére tétesse le ve
lők, mi junius’ 20án meg is történt. Egészen más volt a’ 
dolog az 1713iki végzéssel, mellynek épen ezen új által kel
lett vala eltöröltetnie, ’s melly által VII. Ferdinand maga 
ju to tt a’ koronához. Akkor a’ követeknek külön felhatalma- 
zottságaik voltak, a’ törvény értekezések’ eredménye lön ; min
den szövetségekben és szerződésekben , mellyek azóta kötet
t e k , ez 120 esztendeig állott fen. Továbbá helytelenül ál
lítja a’ pair, hogy Ferdinand örököseivel cselekvényének igaz
ságát elismerteté, ’s ezeket leánya’ hűségére eskette volna; 
mert ha „örökösökről“ van szó, akkor először dón Car- 
losra ’s gyermekeire kellene gondolni, ezek azonban Portu
gáliában valának.

De az úgynevezett szabadelmii párt’ barátja! azt állítják, 
hogy Ferdinand’ sanctiója csak megújítása egy hasonlónak, 
mellyet IV. Károly 1789. a’ cortesek’ elébe terjesztett, ’s 
melly által az 1713iki törvény megsemmisítetett. Azonban a’ 
fejdelem ezen tervnek semmi eredményt nem ada;  „könnyen 
átláthatni — igy szól a’ szerző a’ 33dik lapon — hogy a’ 
Ferdinand’ parancsában foglalt állítólag cortesi végzés 1789- 
ben semmi jelt  sem visel, miilyennel a’ cortes’ kívánatéra 
kibocsátott törvénynek birnia kell, s e m  d á t u m o t ,  s e m 
a l á í r á s t  n e m  t a l á l h a t n i  b e n n e ,  ’s a’ c o r t e s e k -  
r ő l  m é g  e m l í t é s  s e m t é t e t i k . “ Egyébiránt minő ér
deken alapulhat ezen alaprajz, melly a’ status’ levéltárában 
találtaték , nem lehet nem bizonyos. M a r i a  Louise’ érdeke 
bírta reá IV. Károlyt, hogy ezt 1789ben a’ cortes előtt j a 
vaslatba hozza, valamint Maria Krisztina’ személyes érdeke 
inditá VII. Ferdinandot IV. Károly’ javaslatának fölkeresé
sére ’s végzése által pragmatica törvénnyé változtatására. 
De sem most, sem akkor nem vétetek tekintetbe a’ monar
chia' ’s a’ népek’ érdeke.

A’ hatodik czikkelyben még feljebb V. Fülepnek május’10- 
én 1713 költ pragmaticai törvénye ’s a’ még régiebb viszo
nyok említetnek. Vitéz Alfonz (1088ban) törvényes férfiö
rökös’ fiijával leányát nevezé ki örökösnek ; ő az első asszony, 
k i a ’Pelagius alapította királyságban uralkodott. 239 év múlt

getve a’ portugál név’ eltörlését határozók. Ezen elvetemül
tek meggyőzetve Belemben , hol idegen szuronyok előtt kí
náltak meg bennünket a’ szabadsággal; ezen vandalok, kik 
tőlünk olly nagylelkű bocsánatot nyertek, javíthatlanok, bo- 
szúállók, háladatlanok azon nép iránt, melly őket befogadta, 
’s most Portugáliát el akarják pusztítni, hogy gyalázatos 
nagyravágyásukat kielégíthessék. A’ chartát kikiáltották ’s 
a’ lakosokat kirabolták; minden megszentelt és tiszteletre 
méltó intézetet megtámadtak, ’s immár a’ fővároshoz is kö
zelíteni merészlenek. — Portugálok ! Szabadságokat veszély 
fenyegeti. Van fegyvertek, erősek vagytok és nemzetiség
iekhez ragaszkodtok. Sőt még többel is birtok, bátorsággal 
Js feláldozással, mint valódi polgárokhoz illik. S a d a  Ba n -  
d e i r a  visconde, e’ buzgó hazafi, e’ lusitani Scaevola, ve
zérel 2000 szabad férfiút, elszántat a’köz ügyért mindent fel
áldozni. Van 17 zászlóaljatok a’ nemzetőrségből, 4 zász
lóalj vadász ugyanazon hadi testből, kik 2000 emberből 
álló haderőt képeznek (ezek ugyan csekély zászlóaljak!), 
700 vitéz polgárkatona a’ hazafi C a e s a r  de Va  s c on  c e l 
l o s’ parancsnoksága a la t t ,  ki két nap múlva 2000 embert 
fog soraiban számlálni; 600 tengeri katona egyesül az arse- 
nalbeli vitéz zászlóalljal. Azonfelül a’ testőrsereg’ pattan- 
tyusságára, a’ tanulók’ , Pa^o de Arcos, Alunorda’ ’s más 
szomszéd helységek’ zászlóaljaira is számot tarthatunk; végre 
részünkön van a’ nemzeti gyűlés is. A’ pártütők csak csekély 
számú sorkatonasággal bírnak, melly magát el hagyta csá- 
bítni ’s nekünk törvényt nem szabhat. — Portugálok, fegy
verre ! Kiirtó háború azok ellen, kik buzgalmunkat elfojtani 
merészelnék, ’s nekünk egyességet és megbékiilést ajánlani 
bátorkodnának. Lehetetlen egyességre lépni olly gonosz 
emberekkel, kik csak gyilkolást, rablást és erőszakot 1 illeg
nek. Szabjuk rájok a’ győzödelem’ törvényét, vagy dicsőén 
haljunk meg a’ csatamezőn ; e’ sors ezerszer többet ér azon 
erőszakos halálnál, mellyet számunkra tartanak. Kövessük 
a’ júliusi zendülés’ franczia bajnokit ’s a’ párisi torlaszokat 
(barricade). — Fegyverre! Fogtok vezéreket kapni; egy ha
zafiúi clubb vigyáz bátorságtokra. Kézművesek, Lissabon’ 
lakosi! Halálos háború a’ d e vor i s m u s ellen, ’s ha orgyil
kos jancsárjai falainkhoz közelítenek, palotáik, mint a’ pá
risi érsek’ pompás laka, tétessenek hamuvá. A’ fegyverhá
zak bőven el vágynak látva gyujtószerekkel. Semminek sem 
leszünk fiijával. — Portugálok! Diadalmaskodni fogtok a’ 
nemzeti javak’ pazarlóin, a’ kármentések’ és kölcsönök’ em
berein, a’ rablók’ és gonoszok’ csordáján, kik az árszabályok’ 
eltörlését’s gyáraitok’ romlását hirdetik; védjétek fíiggetlen- 
ségteket és szabadságtokat ! Mutassátok meg egész világnak, 
hogy IV. A 1 f o n z’ és I. d ó n  J u a n ’ portugáljainak méltó 
unokái vagytok! Fegyverre! Csatatérre! Győzödelcmre! 
Mindenből, a’ mit találtok, fegyvert csináljatok ; tő rök , ké
sek, botok, kövek szolgáljanak az ellenség’ meggyőzésére, 
’s ha a’ kormánynak valamelly tisztviselője teleimet vagy 
anarchiát merne kiáltani, tüstént áldozatul essék ’s teste tor
lasz gyanánt szolgáljon. — Portugálok! A’ mérséklés’ ideje 
elmúlt. S z a b a d s á g vagy h a 1 á 1 !“ (Következnek az aláí
rások.) •— Más nap nehány utczaszögleten következő hirdet- I

el a’ nélkül, hogy egy második jutna a’ kormányszékre, ’s 
csak 1348 óta XI. A l f o n z  alatt a’ cortesek’ egyiittmunkálá- 
sa által egy törvény jött létre , mellynek erejénél fogva casti- 
lia’ trónjára herczegnők is léphettek. ’S erre is csak két pél
da van, I z a b e l l a  és J o h a n n a .  Azonban Arragoniában az
I. J a k a b és a’ cortes hozta törvény, melly asszonyt ural
kodásból kizára , létezett. Midőn pedig V.Fiilep a’ két király
ságot összekapcsolá, egy pragmaticus törvényt adott ,  melly 
e’ szerint a \k é t  elv’ kiegyenitése vala; de teljességgel nem 
a’ salia i, mint gyakran gondoltatik. Ez utolsó törvény, t. i. 
a’ saliai, azon esetre, ha a’ királyi vérből semmi herczeg sem 
lenne, a’ választási jogot visszaadja nemzete’ kezébe , Fiilep’ 
pragmaticája ellenben illy esetre, de csak ebben , a’ trónörö- 
kösséget asszonyra is ruházta. De habár Arragonia’ törvényei 
az asszonyokat az öröködésből kizárák is , a’ király’ leánya’ 
fiát ebből még sem rekeszték ki. — E ’ szerint tehát,  nem 
ügyelvén V. Fülepnek a’ castiliai és arragoniai cortesektől 
elfogadott törvényére, maga az arragoniai törvény szerint, 
még mindig don Carlos törvényes trónörököse Ferdinandnak. 
Mi azonban V. Fülep’ pragmaticai törvényének módszeressé
gét illeti, ez a’ városok’, nemesek’ és papság’ megegyezésé- 
veljövendő öröködési törvénnyé alapítaték ; egyszersmind ren
de lte te t t , hogy azon esetre, ha Y. Fiilep’ utódjainak mind 
férfi mind asszonyi ága kihalna, a’ korona a’ savoyi házra 
essék vissza.

A’ hetedik czikkelyben a’ szerző ezen alaptörvény’ megsér
tésének következéseit vizsgálja. Ezek nem másban mint a’ 
spanyoloknak spanyolok elleni elkeserült harcza’ szomo
rú történeteiben állanak. Egyébiránt Y. Károly, bár igen is 
jól tudva teljes hatalmát, milly előrelátással nyúlt légyen a’ 
dologhoz, kiviláglik abból, hogy ő a’ spanyol, portugál és 
olasz egyetemek’ véleményeit még különösen kikérte , ’s az 
elejékbe terjesztett kérdésekre választ vön tőlök joga felől. 
A’ szerző közli e’ főbb kérdéseket válaszaikkal együtt, mi 
azonban közűlök csak kettőt emelünk ki. E l s ő  k é r d é s :  
Spanyolország’királya, felsőbbségi jogát használván, eldönt
heti e a’ trónüröködés’ alaptörvényét? F e l e l e t :  Nem. 
N y o l c z a d i k  k é r d é s :  A’ király és cortes megfoszthat e 
valakit birtokától ’s jogától? F e l e l e t :  Nem;  bizonyára 
nem: mert az egyszer megszerzett jog addig ta r t ,  mig azon 
tárgy létezik, mellyen ez gyakoroltatik, ’s a’ földön egy ha
talmasság sem foszthat meg jogától egy személyt i s ,  mig ez 
magát erre érdemetlenné nem. tette.

A’ szerző irományát egy V a t  e l ’ népjogábóli (Ildik könyv. 
12 czikk.) mondással fejezi be: „Hogy ha valamelly későbbi 
szerződés, egy pontban ugyanazon régivel ellenzetben ál
la n a , akkor az új , mennyiben ezen pontot i l le ti , semmitérő, 
mivel olly dologról rendelkezik , melly többé nem áll annak 
hatalmában, ki felőle rendelkezni látszik,“  ’s még ezt teszi

mény találtatott fölszegezve. „Hazafiak ! Jeleljétek meg az 
idegenek’ lakait, és pedig tűzzel jeleljétek meg, ’s testeikből 
várostok’ bejárásánál torlaszt csináljatok!“

Olaszország*.
Róma, augnstns’ 29.

Itt a’ városban szintúgy mint a’ határszéleken az elzárási 
szabályokat most már valósulni látjuk, mivel sok ház’ és va
lamennyi nagy palota’ lakosai magokat lakhelyeikben a’ világ
tól elzárják, ’s mindennek, ki hozzájok akar menni, előbb 
fojtó chlorszesszel meg kell magát fiistöltetnie. Némellyek 
egészen elzárkóztak ’s a’ többi emberekkel legkisebb össze
köttetésben sem akarnak lenni. Mennyit használnak azonban 
mindezen óvakozások, mutatja a’ Quirinal nevű pápai lak, 
melly ámbár szorosan el van zárva, mégis benne már tegnap
ig a’ pápa’ cselédei közül több személy halt meg cholerában. 
A’ nyavalya több apácza-kolostorokban is k iütött,  mellyek 
a’ világtól mindig jóformán el vannak zárva, ’s e’ szerint, 
mindenütt ragály mutatkozik, mivel e’ gonosz ellen sehol 
sincsenek elég erősen ellátva. Iskolák ’s törvényszékek már rég 
bezárattak és Róma’ alakja folyvást szomorúbb. A’ haldokló
kat szentséggel ellátó papok között legbátrabbak a’ jezsuiták, 
ugyszinte dicsérettel említendők a’ kapuczinusok is ,  kik a’ 
betegeket szorgalmasan ápolják a’ kórházakban. Ellenben itt 
is találkoznak orvosok, kik az epemirigyes betegekhez menni 
nem akarnak; ennélfogva a’ kormány köztudomásúvá tétette, 
hogy azon orvosok, kik ebben vétenek, jövendőre az orvosi 
gyakorlattól vagyis gyógyítástól eltiltatnak , mi egyen már 
meg is történt. Ezen hirdetmény’ következtében több kórhá
zak is fognak felállítatni ’s nehány segéd-gyógyszertárak nyit
tatni, hogy a’ betegeken annál hamarabb lehessen segíteni.

E g y i p t n s .
Cairo, jutius’ 27-

A’ Syriában és Cardofanban bányászattal foglalatoskodó 
németek több vas és egy arany bányát találtak f e l ; nem 
akarják azonban az utolsót előbb művelni, mig elegendő se
gélyt nem kapnak folyvásti dolgozhatásra. Ezen fölfedezést 
az egyiptusi kormány nagyfontoságunak tartja. Syriában 20 
mérföldnyire Beiruthtól a’ tenger’ színe felett 25,000 láb ma
gasságra kőszénbányák is fedeztettek fö l , e’ termék jóféle, 
’s némelly telepekben olly nagymennyiségű markasit találta- 
t ik,  hogy minden előkészítés nélkül rögtön meggyuladhatna. 
M e h e m e d  Al i  próbákat tön vele, mellyeknek következté
ben a’ vasbánya’művelése valamint a’ Libanonon , úgy az An- 
tilíbanonon is el fog kezdődni. E ’ környékben most az olaj
fák szorgalmasan terrnesztetnek. I b r a h i m  basa vol t ,  ki 
ezen , országunkra nézve olly becses termesztést behozta. 
Egy ügyvivőt kiilde Amerikába, az olajsajtoláshoz szükséges 
eszközök’ megszerzésére. Ibrahim minden privát jövedelmeit 
Egyiptus’ és Syria’ földjének javítására fordítja. Nehány esz-

hozzáb „Következőleg a’ négyes szövetségszerződés (Quadru- 
pel-Allianz-Vertrag), melly az országra káros, és egy ré
gibb (utrechti) szerződéssel ellenmondásban á l l ,  minden 
nehézség nélkül semmit jelentőnek és minden esetre nem
kötelezőnek nézethetik.“

A’ „Tlirnök“ 14ik számában említve volt, hogy B e n i g n i  
ur Erdélynek statistikai ’s földirati ismertetését szándékoz
ván kiadni, annak első füzetét közrebocsátá. Épen most je 
lent meg B. érdeklett kézi könyvének harmadik füzete illy czím 
a la t t : „H  a n d b u c h  d e r  S t a t i s t i k  u n d  G e o g r a p h i e  
des  G r o s s  f ü r s t e  n t  h u  ms  S i e b e n b ü r g e n .  Y o n  J. 
II. B e n i g n i  Ed l .  v. M i l d e n b e r g ,  k. k. F e l d k r i e g s -  
s e c r e t a i r .  III. Heft. Geographie. Hermannstadt, 1837.“ 
8. 1. IV. és 187. A’ második füzet, melly Erdélynek alkot
mányát ’s igazgatását rajzolandó, később fog megjelenni. E r 
dély’ földirata mellett nem le tt  volna felesleges egy derék 
földrajz is ;  mit azonban a’ második füzet mellett is örömmel 
venne olvasó közönségünk. Benigni ur Erdélynek 1110 O  
mföldnyi területére 2,034,370 lelket számít, miszerint egy 
□  mföldre körülbelül 1833 esik. Azérdemes szerző a’ 11 sza
bad kir. város’ (Kolosvár, Károlyfejérvár, Szamosújvár, Ebes
falva, Marosvásárhely, Szeben, Segesvár, Brassó, Besztercze, 
Meggyes és Szászsebes)lakosinak számát csak70,000re teszi, 
melly valóban sokkal csekélyebb a’ valónál. Az elhunyt 
derék Gallettinak — Cannabich’ kijavítása szerint 1835ben 
megjelent — Közönséges világtanja’ ’s dr. H a s  s e i n  ek  föld
irati ’s statistikai — jeles — kézi szókönyve’ nyomán a’ 
fentebbi 70,000 helyett legalább is olvassanak becses olva
sóim 118,500-at. ***=

Bielefeldben nem rég különös eset adta magát elő az o t
tani szabad-iskolában. Tudnillik julius’ 14én, 18 Reaum. fok
nyi melegben, egy 14 esztendős leánykát a’ nyavalya kitört, 
mellyben azelőtt is szenvedett; ennek következtében több 
más leánykák is hasonló görcsöket kaptak. Más nap reggel 
az iskolai tanítás’ kezdete után csakhamar három leányt elő
ször a’ rángatódzás, azután maga a’ nyavalyatörés fogott 
e lő , kiket nem sokára húsz más követett. Mivel folyvást 
több gyermeket lepett meg e’ irpavalyatörés , czélirányosnak 
tárták egy ideig az iskolát bezárni. Különös , hogy ugyan
azon időben ezen iskola’ másik osztályában is nehány leányt 
hasonló baleset ért,  ellenben a’ két osztálybeli fiúgyermekek 
közűi egyet sem tört ki a’ nyavalya.



tendő múlva Egyiptus’ termékenysége kétannyi leend mint 
most. O m e r  Effendi, Ibrahimnak egyik titoknoka , Angol
országba utazott, ugyanez meg vagyon bízva, hogy az Antil
lákra utazzék , a’ czukornádból készítendő czukorra és a czu- 
korszesz’ (rhum) lecsepegtetésére (destination) szükséges is
méretek’ megszerzése végett; az idevaló czukornádból a leg 
jobb eredmények keletkeznek. M a c - E u l l o c h  u r , a’ basa’ 
füvésze egy küldöttséggel Keletindiába van utasítva ,  ki is 
Egyiptusba visszatérte előtt Amerikába utazand.

lév a i tűzveszély és javaslat
eqy magyarországi jótékony és örökös tűzkár mentó -intézet' 

felállítása iránt.
(Beküldetett F a r k a s Remete Páltól.)

(Vége.)

Melly előzményeim’ következtében bátorkodom egy ho
nunkban felállítandó tüzkármentő-intézetet javaslatba hozni, 
mellynek kizáró czíme lenne ,,1YI a gy ar  o r s z á gi j ó t é k o n y  
és ö r ö k ö s  t i i z k á r m e n t ő - i n t é z e t ; “ és a’ javaslat kővet
kezőkből áll :

lör. Kötelezze le magát egy e’ végre készült törvény’ ér
telmében minden magyarországi liázzalbiró, a’ legnagyobb 
úrtól fogva a’ legszegényebbig a r ra , hogy ezen intézetnek 
tagja kivan lenni.

2or. Állítassék fel minden vármegyében egy nagyobb , a’ 
járásokban pedig, hol a’ pap urak legjobb befolyást gyakor
olhatnak , egy kisebb, kegyeslelkü emberekből álló biztos
ság, — ezeknek vezetése alatt becsültessék meg, ahoz értő 
emberek álta l ,  kik a’ közjóért ezt ingyen teendik, minden 
városban és minden faluban, vagy tán a’ pusztákon is ,  va
lamennyiház, a’ fenforgó körülmények szerint beéghető e 
vagy sem’? iktattassék jegyzőkönyvbe, melly ki fogja mutat
ni: p. o. Kutason becsű alatt van 160 ház 32,000 for. pengő
ben , mennyire fog menni a’ becsiiár, kinekkinek háza 
után, annyitól fog fizetni a’ házbirtokos ; de ha leég, ugyan
annyi tiizkárpótlást is várhat.

3or. Alapítassék Budapesten , mint országunk’ anyaváro
sában, egy középponti tiizkármentő-kormány, nehány orszá
gos hírben álló characterbéli személyből, melly ezen intéze
tet a’ lélekisméret’ szelíd sugallása szerint nem csak kor
mányozni fogja, hanem évről évre intézkedéseinek sikeréről, 
nyomtatásban kimerítőleg az egész országnak nyilván szá
madói , a’ közönséget minden fontosabb tárgyakról időről 
időre értesítendő.

4er. Mihelyest valamelly járásban tűzi kár támad, a’ biz
tosság annak rendje módja szerint kinyomozván késedelem 
nélkül minden kinyomozandókat, mi módon jött ki a’ tűz, ki, 
vagy mi által okozva? jelentse bé a’ vármegyei főbiztosság’ 
utján a’ középponti kormánynak, melly a’ kárpótlási pénzt a' 
maga bolyén minden késedelem nélkül kirendelni (assignálni) 
tartozik.

5ör. Minthogy a’ tűz által károsodottak tüsténti segedelmet 
kívánnak, tehát erre fun dúsnak vagy tőkealapnak is kellene 
lenni, mivel azonban soha előre nem tudhatni, mennyi tüz- 
veszélyi kár lesz megtérítendő ? tehát jó volna ő Felségét, leg- 
kegyelraesebb urunkat, mint minden hazai hasznos vállala
toknak nagy pártfogóját és az országnak atyját, legmélyebb 
alázattal megkérni, hogy a’ kincstárbeli (aerarialis) pénzek
ből a’ tüzkármentő - intézetnek az egész ország’ kezeskedé
se mellett, időszerinti kifizetésekre, de csupán csak 1 évre, 
kölcsönöztetni kegyeskednék.

6or. Beküldetvén az illető vármegyei biztosságok által idő
ről időre a’ tűz által okozott károk és hiteles nyugtatvány 
melletti kifizetések, — minden év’ végével nyilvános tanács
ban a’ középponti kormány Budapesten dolgozná ki az egé
szet, azután pedig arra választott újságok által ki kellene 
hirdetni: p. o. 1839dik év’ folytában januar’ lő napjától fog
va ugyanezen év’ utoljáig vagy is december’ 3 léig bezárólag, 
teszen egész Magyarországban a’ tűzveszély által okozott 
kár 50,000 p. frtot: tehát minden ezer vagy száz forint 
biztosított tőke után jár kárpótlásul fizetendő 1 pengő kraj- 
czár. —

7er. A’ vármegyéknek ’s illetőleg a’ járásbeli biztosságok
nak kötelességökben állana, a’ törvény’ értelmében, arra 
szabadon választott leghívebb tisztviselők, vagy tán a’ megyei 
adószedők által, minden hátramaradás nélkül, és igy bírói 
foglalás’ (executio) utján is, a’ tiizkárpótlási esendőséget, 
egészen különözve a’ többi contributio név alatt járó adózá
soktól , mint jótékonysági czélra szabadon szánt pénzt be
szedni , ’s azt hiteles nyugtatványok m elle tt , a’ kölcsönnek 
lefizetésére a’ tiizkármentő-kormány’ utasitmánya szerint, Bu
dára küldeni.

8or. Hogy az országnak minden lakosa tudhassa az inté

zet’ lépteit és fizetéseit, ’s ezekre nézve ellenőrködhessék; 
jó volna, ha a’ középponti kormány, mihelyest tudósítva 
van az illető biztosságok által az országban akárhol is tör
tént tűzveszély felől, azt azonnal hírlapok által közzé ten
né _  hol, minő okozatból, mennyi ház égett el, és mennyi 
a’ fizetendő vagy márkifizetett kárpótlási mennyiség?

9er. Minden városban és helységben kellene egy-két biz
tos embert, a’ falukban tán az előljárok közűi a jegyzőt és 
törvénybirót, megválasztani, kik annak idejében, biztosságok 
utján, a’ budapesti kormányt tudósítanák, minő tűzoltási 
intézettel bírnak, el vannak c és minő tűzoltási szerekkel 
látva? Ugyanezen biztos emberek volnának a’ tűzoltáskor a 
főparancsolók, kiknek személye illyenkor sérthetetlen volna, 
íla  valamelly évben olly csekély tűzi kárpótlás lenne fizeten
dő , hogy a’ tiizkármentő-kormány a’ közönségtől szabadsá
got nyerhetne: ekkor jó volna oda,  hová legszükségesebb
nek látszanék, szivárványokat, kézi fecskendőket ’s több más
féle oltószereket megrendelni, illyformán nehány évtized 
alatt számos nyomorult helységnek minden tűzoltó szere 
meglenne, és ez honi mesterembereinkre nézve új iparágat 
és keresetmódot szülne.

10er. Nemkülönben jutalmakat kellene szánni ’s rendel
ni az egész országban, minden ollyatén becsületes ember
nek , ki tűzveszély’ alkalmakor legjobban kitüntetné ma
gát az oltásban , a’ fecskendőnek legelőszöri helyrevitelében 
s tb . , és mindazon embertársainknak, kik a’ tűzveszélyek’ 
meggátlására, akármi hasznos és elfogadható sikeres módot 
találnának ki; sőt dicsérettel lehetne idővel nyilvánosan je 
lenteni azon helységeket is ,  hol több évek’ során, a’ törvény
szerinti kemény felvigyázás miatt épen semmi tűzveszély elő 
nem fordult. A’ tűzveszély’ alkalmakor használandó rendsza
básokat pedig hasznos volna nyomtatásban minden helység
ben kiosztani, azoknak miképeni teljesítéséről, a’ választan
dó biztos embereknek különösen felvigyázni ’s az elmulasz
tásokat béjelenteni kellene.

Már ha felveszünk Magyarországra 10 millió lakost, és 
minden házra 10 személyt számítunk, tigy 1 millió ház vol
na biztosítandó. — Minden biztosítandó házat egyremásra 
1000 pengő forintjával számítván, tenne a’kinekkinek kezénél 
maradó tőkében a’ biztosítási érték (assecurationalis fun
dus) 1,000,000,000 p. for. Ha tellát valamelly évben nem 
menne a’ kár többre 50,000 p. forintnál, úgy nem lenne több 
tüzkárpótlási czím alatt fizetendő 1000 pengő for. után, mint 
3 krajezár; és igy 1 ollyan uraság, ki házait 100 ezerekre 
becsültetné is, nem fizetne kárpótlásul többet 5 forintnál, 
egy jobbágy pedig, ha háza 500 pengő forintra becsültet
nék , csak 1 % krt. fizetne ; azonfelül ha leégne háza , meg
kapna annyit, a’mennyire becsültetett, és a’ mennyitől fize
tett. —

A’ városokra és helységekre igen könnyű volna a’ tűzi 
kormánynak a’ fizetendő mennyiséget kivetni; p. o. Újfalu 
helységben biztosítva van 200 ház, mindössze 40,000 p. ío r .;
50,000 frból álló tűzi kárra ’s intézeti költségekre fizet 2 fr. 
% krt., vagyis 1000 fr. után 3 krt.

Nem képes ember előre kimagyarázni, mi jó hatása ’s kö
vetkezménye lenne ezen rendszabálynak :

1) A’ morális erőt, mi más országokban is példa nélkül 
való, ezen jótékonysági czélra, minden kivétel nélkül egye
sítené, és nem volna a’ hazában csak 1 házbirtokos is, ki a’ 
szerencsétlen tűz által kárt vallván , meg ne vigasztalódnék.

2) Némelly helységek, mint tudjuk, egészen kiégnek, és 
ismét építetnek , de úgy a’ mint lehet,  azaz szegény módra, 
sövényből, nádra, zsúpra stb.; mert a’ leégett embernek 
nincs arra pénze, hogy ezután már okosabban, szebben és 
jobban építsen. De ha ezen országos intézetből, mellyet az 
adó’ zsebe meg sem érezne, pénzt kapna, — a’ tiizkármen- 
tő kormány’ , vagy a’ földesurak’ kívánságára, a’ régi font 
gunyhók helyett csinos házakat lehetne építtetni ’s a’ szal- 
ma-garádokat örökre száműzni; és igy idővel t án,  a’ cserép- 
zsindelyes, vagy a’ vizellenes tetők is jóval előbb elterjedhet
nének , mint most.

3) Ezen országos intézetnek minden tagja önként és jó 
akaratból járulván a’ tüzkárpótlási fizetéshez, jövendőre nem 
volna szükséges a’ földesuraknak, tüzkárvallott jobbágyaik’ 
számára ingyen fát adni, holott némelly nagyobb uraságok- 
nál ez többre megy, mint azon évenkénti lizetés , mellyet 
valamennyi házaik után fizetni tartoznának.

4) Ez egy statusgazdálkodásra tanítna meg bennünket, 
hogy sok pénzt tudunk jótévő czélra kifizetni a’ nélkül, hogy 
azt csak annyira is érzenők, mint eddig; mind e’ mellett 
is pedig az iszonyú nagy tőkepénz zsebünkben volna , és 
nem kellene egyes emberek’ hasznára tőle kamatot fizetnünk.

5) Ritka év az, mellyben égettek segedelcinadás végett az 
egész országot keresztiil ne kalandoznák, a’ mivel csak más

felől a’ drága munkaidőt vesztik; jövendőben minden ember 
a’ tűz után maga’ dolgához láthatna.

6) A’ fizetés egyaránt érdekelvén ezen kölcsönös intézet’ 
tagjait, tüztámadáskor és oltáskor kitkit cselekedetre buz
dítana , nem pedig csak akaratra ; és igy e’ részben meg vol
na fojtva örökre az önzés (egoismus). Sajnosán tapasztalául 
egykor ugyanis, mikép a’ cseréptetős ház’ birtokosa ’s egy 
másik, kinek háza jó drágán biztosítva volt, a’ biztosítat
lan égő házat egész részvétlenséggel hidegen szemlélte , ’s 
midőn a’ károsodottnak szemeiből könyek csordultak, amaz 
még magában tán örült is ! Pedig a’ cserépzsindelyii ház is 
eléghet , példa erre a’ lévai templom ’s több más tiizellenes- 
nek számított ház , raktár, játékszín stb. Ha máskép meg 
nem gyulhatnának, néha a’ cyclopsok is beléjök lövelnek, 
mint nem rég Pozsonyban a’ ,,Szcnt-Mártona  templom’ tor
nyába ! —

7) Ha minden házbirtokosnak kellene az országban min
den tűzveszélyért fizetni, minden bizonnyal a’ tűzre való 
felvigyázás, valamint a’ gyújtogatások is ritkábbak volnának, 
’s könnyebben lehetne az okok’ elhárításához, valamint a’ 
tüztámadási adatokhoz hírlapi közzétételek által jutni.

8) Ezen intézet, mi legnagyobb , örökös lehetne , sem el
lenség a’ nagy tőkétől meg nem foszthatna , sem a’ pénznek 
akárminő változása az intézet’ állandóságának kárt nem 
tenne, holott még más intézetek a’ világon , ha végkép du
gába nem dűltek i s ,  az eredeti szint, még csak egy ember’ 
élete’ hoszáig is ritkán viselhették. — Mind e’ mellett is 
pénzünk az országban maradna, magunk sáfárkodhatnánk 
vele, — mert a’ mikép most van, — ha 40 ezer forint fizet
tetik is valamelly évben kárpótlásul hazánkban , még is a’ 
többi 1 — 2 millió ki tudja hol já r?  legalább köztünk nem 
forog. — llá t  ha a’ szomorú mohácsi idő visszatérne, vagy 
mint B o n a p a r t e  Moszkót felpörkölte, győzné e magányos 
intézet a’ fizetést? kérdés marad, annál is inkább, mivel 
néha egy ember maga nehány millióban bukik.

9) A’ most fennálló kölcsönös tüzkármentő-intézetnek sem 
volna többé panasza, — hogy Magyarország a’ többi biro
dalombeli tartományokhoz képest 1836ban tetemesen több 
kárpótlási költséget kívánt.

10) A’ kinek, mikor é p i t , pénze van , drágábban ’s több 
anyagot, vagy épületi szert vehet: minek következtében ezen 
intézet, nem csak a’ nyers termékek’ , hanem a’ hazai por
tékák’ árát is emelhetné , — mi mellett ha észrevehetlenül 
is , de csakugyan a’ kereskedés nyerne.

A’ haszon kézzelfogható lévén, nincs okom válogatottsza- 
vakkali buzdításra. Nemzetemnek mély és nagy Ítélete alá 
bocsátom vélemény emnek érettebb megfontolását, és valóban 
szivemből fogom szeretni , ha javaslatom ellen sokan és igen 
sokan Írnak; de csak arra kérem őket, olly tiszta és őszinte 
szándékkal Írjanak mint én, ’s ne keressék bármi finom ta
pintat alatt önhasznukat, hanem az emberiségért szóljanak; 
ne keressék azt ,  hogy a’ literátorok’ sorába nem tartozom. 
Amerikának hőse a’ halhatatlan F r  a n k 1 in  , csak egy könyv
kötő volt, ’s ezt sírkövén sem tagadta el, ’s még is mi meg
foghatatlan nagyot tudott jó tanácsával használni hazájának! 
minden bizonyai többet, mint némelly első classicai ragyo- 
gásu munka: — mély tisztelettel felszólítom tehá t ,  mint 
legkisebb része az egésznek , a ’ nemzet’ gondolkozó bölcs 
tagjait, ha javaslatomat méltányolandják , a’jövő országgyű
lésen, vagy mikor ideje eljövend, tegyék javaslatomat leg- 
bölcsebb tanácskozásuk’ tárgyává, — egy olly munkát kivi
én dők és alapítandók : melly európai hirre lesz érdemes, az 
egyetértésnek legszebb tanúja eme’ darabolt országban , és 
melly századok múlva is számtalan sűrű könyeket fog letör- 
leni szerencsétlen embertársaink’ arczairól! ’s nyugalmasan 
fogja a’ szegény pór ellankadt tagjait estve az ágyba leten
n i , nem rémítvén álmait ama’ borzasztó gondolat, reggelre 
nem lesz e koldussá ? ! — Pedig , próbálja meg csak valaki, 
mi nehéz koldulni: — nincs minden embernek minden órában 
kedve jót tenni, de adakozni sem! ,,Bis d a t , qui cito dat.u

P É H Í Z - F O I i Y A M .
Becs, September' 12.
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Folyó évi September’ hónap’ elsőjén nyittatott meg 
La a b  nevű falun kívül, KiVcliberg’ szomszédságában, 
helyzett

M deg-vizfryógyintéset.
Azok, kik ezen intézetbe felvétetni szándékoznának, 

vagy személyesen 12 és 2 óra közt, vagy bérmentes 
levelek áltál az alulirtnál Wollzeile, 782 szám alatt, 
magokat jelenteni ne terheltessenek.

Bécs, September’ 4. 1837.

Q raiiichstacdícii.

F i g y e l t e t ^ » .
Saphir M. G. ,,Humorist zímii folyóiratára

évnegyedi előfizetés végett újólag felszólítja a’ tisztelt 
közönséget, melly folyóirat ezután „Allgemeiner Welt- 
Courier“  czímet viselend ’s mint, ,művészeti és ipar-lap“  
következő tartalmú leend: 1) Dáma ’s divat; 2) tudo
mányos lap; 3) tréfa ’s féltréfa-album; 4) szülészeti 
hírlap; 5) egyveleg; 6) kisvárosi posta; 7) művé
szeti ’s ipar-lap. Megjelenem! hetenként öt félvínyi ve- 
linpapiroson kétszer. Előfizetni lehet Bécsben egyedül 
magánál a’ szerkesztőnél egész évre 1 4 , félévre 7 ,

évnegyedre 3 f. 30 kr. pengő pénzzel. (Kik ezen folyó
iratot házakhoz kívánják, még azonfelül évnegyedre 
10 kr. p. p. fizetendnek; külföldre pedig az előfizefési 
ár, postán küldve egész évre- 16 f. 24 kr. > félévre  
8 f. 12 kr., évnegyedre 4 f. 6 kr. leend. Előfizethetni 
minden bel ’s külföldi cs. k. postahivataloknál. (1)

Mösle J .  Gr. lovag’ özvegye’ 
és ISraumüllcr’

(Bécsben a’ Grabenen 1144 sz. a.) 
valamint H a r t l e b e n ’ ’s E g g e n b e r g e r ’ 

könyvkereskedéseiben Pesten 
megszerezhető illy czímíi könyv:

A z E rdély i P ü sp ök rő l
polgári tekintetben

értekezik
Fagarasy Mihály,

hittudományok’ doclora, károlyfejérvári tiszt, kanonok, 
cs. kir. udv. káplán, Bécsben a’ felsőbb papi-intézet’ 

igazgatója,
Bécsben, 1837., nyomtatópap. 40 kr., velinp. 1 ft. p.p.

Folyó évi October’ 21kén Bécsben «  S z é p  l i n z  

fog S01*m1i h z ;:ÍS által kijátszatni; melly alkalommal 
a’ főnyertesek «<»0,004» — 50,000 — «5,000 
— 1 «,500 stb. v. forintot; az ingyensorsok pedig 
3«,«50 — ««50 — 1 750 — «<»<»<» ’s igy lefelé 
egész 54» forintig nyerhetnek, minden esetre pedig 5 
frtot nyerniök kell. Sorsjegyek 4 fr. 24 krjávaí ezüst
ben egy vörös ingyensors’ 5öd részével együtt kapha
tók Pesten L i e d e m a n  n J. S. Fridiiknél. (2)

H i r d e t m é n y .  Tek. n. Nyitra várme
gyei É r s e k ú j v á r  mezővárosban közel a’ 
nagy templomhoz és piaczhoz egy négyszög

letes ház 4 szobából, 2 kamarából, 1 konyhából, 2 
istállóból, egy nagy közel 500 akii bort felfogó igen 
jeles pinezéböl és egy födött kapualjból állt) eladásra 
kitétetik. — Van udvarában egy egész úján épített kút 
is; fundusa pedig sok szép fiatal fával beültetve: melly 
ház boltok’ nyitására és nkárminémü kereskedésre is 
használható. — Azonnali készpénz szabott ára 1200 
pengő forint’ letétele után szabad kézből átadható.

Utasítást ad c’ végett az említett város’ bírája, vagy 
ezen újság’ szerkesztő hivatala, kik a’ vevőt a’ tulaj
donoshoz utasítják. ( j )

Ujonan nyitott

Gyovsutaxás
Pest, a’ magyarhazai szabad kikötő, 
Fiume és az egész teugermellék kő' 

zött, egész Triestig.
Fehérváron, Veszpémen, Keszthelyen , Nagy
kanizsán, Varasdon, Zágrábon, Károlyváron 
keresztül, mind utasok, mind liolinik és por

tékákra nézve.
A’ kocsi hetenkint kétszer indul Fiúméba, ’s onnan 

is hetenkint kétszer Pestre vissza.
Felvételi hivatalok vágynak:

P e s t e n ,  Rottcnpillcr Péternél a’ ref. tempi, mellett. 
Z á g r á b o n ,  Taitl J. C.
F i ú m é b a n ,  Spórer Károly uraknál.

Az eddigi gyorsutazás, Eperjes és Nagy-Várad felé 
folyvást fennáll. (3)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridiik.



POZSOHrr, kedden
Tartalm a:

a’ honi politikai ’s nem politikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézinft- 
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

jég’ ’s viz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

23 . szám.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

Balásfa lv i  Orosz József.

ülagyarország*.
Ő cs. k. Felsége a’ n. m. magyar kir. Helytartó 

Tanácsnál megürült egyik tanácsnoki ’s az egyházi 
dolgokban előadói helyre, püspökczímmel, eszter
gomi kanonok és apát nagys. l i e r e s i k  János urat 
m é H ó z t a t o 11 k i n e v e z n i.

Ö cs. k. a. Felsége, a’ németalföldi király Wi l -  
mo s ő  felségét iránta viseltető magas barátsága’ ’s 
tisztelete’jeléül sz. István a. m. király’nagy kereszt
jével megajándékozni; nemkülönben f. e. augustus 
2(íán költ legfensőbb határozatánál fogva S z ö g y 
én y Jánost, a’ cs. k. iuközönséges Kamara’ eddig- 
elő számfeletti udv. titoknokát , valóságos fizetéses 
ii. titoknokká kegyelmesen kinevezni méltóztatott.

(3 cs. k. ap. Felsége M u k i t s  Simont ,  sz. kir. Szabadka 
városa’ főbíróját polgári nagy arany emlékpénzzel lánczostúl; 
E ö r d ö g h  Ferenczet pedig, Szeged városa’ lakosát szinte 
polgári kis arany emlékpénzzel kegyelmesen megajándékozni 
méltóztatott.

Csallóköz, September’ 15.
Örvendetes hirek után szomorú adatokra szorultunk. Az 

öröm, mellyel a’ természet’ adományi eltelték a’ mezei gaz
dák’ sziveit, panaszra változott, ’s a’ szerencsétlenség’ zsar
nok kezei elronták még reményök’ csiráit is. — Telvék kam
ráink gabonával, tömvék pajtáink ’s kertjeink szénával és 
szalmával, de ki’ számára ? mert puszták aklaink,— a’ mar
hadög olly hirtelen beütött, hogy egy birtokosnak, kinek ez
előtt 20 darab szarvasmarha diszesíté udvarát, most egy 
beteg borjú bőgvén , siratja társait, mellyeket részint a’ dög 
ragada e l , részint a’ zsidók (mert másnak nem kellenek) 
lel áron vesznek meg. — Egyik mezővárosunkban vásár lé
vén, a’ szarvasmarha eltiltatott, a’ lovak’ ára pedig annyira 
fölemelkedett, hogy a’ vásárlók csak azért vettek, eladván 
vetni készitett gabonáikat is, mert itt lévén a’ szántás’ ’s ve
tés’ ideje, marhák’ hiánya miatt, lovak váltják fel az igát. 
— Alsó-Csallóközben kezdődött ezen ragály, ’s most már 
a’ felső járás’ némelly faluiban is dühöng, a’ betegség leg
elsőben étlenségén kezdődik , később nyála foly ’s szeme kö- 
nyez a’ marhának; fejét tekergeti, fogát csikorgatja, hihető
leg fájdalomból, később ismét eszik; de harmadnapra ledül ’s 
nagy nyögés közt megdöglik, ’s rajta bármi szerekkel is segítni 
lehetetlen. Vágynak azonban példák, hogy a’ melly marhán 
betegsége előtt ér vágatik , könnyebben kiállja a’ sarat, vagy 
ha megdöglik is, tovább elhúzza ; világos jele, hogy ezen be
tegség leginkább a’ vérnek szüleménye. Milly haszonnal le
hetne a’ hideg vizet itt használni ! kivált azon helységek
ben, hol folyóvíz van,  ha már egyszer el lehetne hitetni a’ 
köznéppel a’ hideg viz’ jótékonyságát; de ettől futnak , mint 
a’ veszettek, borhoz ’s pálinkához kapnak, pokolban tüzet 
élesztendők. Egy próbát akarék tenni hideg vízzel, ’s már 
az első feliilöntésre látóin, milly vidáman tekinte rám a’ be-

Si c  v  e  1 e  a « s .
Dunamelléki Alföldről, sept. 3»n 1837.

Pestről haza jővén, el nem mulaszthatom, hogy azonnal 
tollat emelvén, nehány hazafiúi érzelmemet, mit láttam, 
mit tapasztaltam, ’s mit érzettem’? egy honi újság’ lapjai
ban röviden ki ne fejezzem ; — erre pedig kegyed’ Hírnökét 
választóm. Megvallom, hogy újságának már külső tekin
tete is stb. meglepett.

Pesti sokadalomra jöttömmel, végezvén csekély termeszt- 
ményi eladásaimat ’s megvásárolván a’ veendőket, szellemi 
éldelésre szentelém hátralévő óráimat, vagy vásári külön
féle tárgyak’ nézdelésével töltém el azokat. — Legelőször 
is a’ Budapesthez tartozó legmagasb p o n to t , a’ hires S z. 
G e l l é r t - h e g y e t  látogattam meg. — Fenséges ezen néző
pontról a’ kilátás: a’ két város’ épületeinek, a’ Duna’ folya
mának , a’ szép szigeteknek, a’ gyönyörű budai szőlőknek 
bájos tekintete varázst alkot a’ szemlélődő’ lényében. — A’ 
csillagász'! épületben tudós A l b e r t  Ferencz másod csilla
gásztól igen szívesen fogadtattam. — E ’ müveit, virágzó 
korábani férfiú a’ fenséges csillagászatban márig olly szép 
műveltségre emelkedett! — Tudományos szellemben ’s rö
vid, velős előadásban ismertete meg e’ dicső intézet’ műsze
reivel, többnyire a’ hires bajor 11 ei eh en b a eh ’ műhelyé
ből eredtekkel. E ’ műszerek’ új szerkezete bámulást gerjeszt, 
hogy azon nagyság, melly az emberi érzéknek megfoghat- 
lan ’s fölfegyverkezett szemeknek alig észrevehető, microme- 
trumok’ pontossága által tökéletesen fölfoghatóvá és megha
tározottá lehetett. ’S hol van még a’ inesszelátó-csők’ töké
letessége. Ila összehasonlítjuk ezeket ama’ még ott létező 
régi fali quadranssal, úgy látjuk a’ régi mestermüveket az 
újakhoz állani, mint 1: 1,000,000. — Örömmel nézeget
tem e’ dicső csillagász-intézetünk’ remek műszereit, és azon 
reményben ’s óhajtással hagyám el, hogy a’ külföld’ példá

teg állat; de mielőtt folytathattam orvosi próbatétemet, a’ 
zsidók elvitték. Próbákat mindazáltal hideg vízzel teendek, 
minek módja ’s haszna felől bővebb tudósítást máskor.

O. L.
Fiume, September’ 11.

A’ „Lloyd Austriaco“  társaságtól vett tudósítás szerint 
reménység vagyon , hogy a’ közösülés gőzhajók által, Trieszt 
és Fiume, — továbbá Fiume és Ancona, nemkülönben F iu 
me és Dalmátország’ kikötő helyei között, létesülni lóg.

Zágráb , aug. 22.
A’ szomszéd bosnyák tartományból érkezett egészségbeli 

tudósítások szerint, az egészség’állapotja az emberek között 
jó; de az állatokra nézve, a’ szarvasmarhák között a’ marha
dög Priedor és Czazin helységekben újólag kiütött, és legin
kább Bihach, Osztrochacz, Petrovacz és Wakupa kapitány
ságokban mindinkább terjed; azon tájékokban a’ juhok között 
a’ himlő is folyvást nagyobb kiterjedésben uralkodik, de csak 
az Unnán tú l ; e’ folyóvizén innen minden marhanemek egész
ségesek.

P e s t .  A’ magyar tud. társaság f. sept. lOkén tartotta ns. 
Pest vármegye’ nagyobb teremében hatodik közülését. Gróf 
T e l e k i  József ur, elnök ő excja, délelőtti 10x/2 órakor, köz
tetszést nyert beszéddel megnyitván az ü lé s t , a’ titoknok 
előadó a’ társaságnak 1836 nov. 21 díkétől fogva e’folyó 1837- 
beli sept. 9dik. folytatott munkálódásait. Ezután B a I á s h á zy 
János rendes tag a’ vizek’ szabályozásáról földmívelési te
kintetben , értekezést ; Perger János rendes tag Georch Illés 
tiszt, tag felett emlékbeszédet; P. Gegő Elek lev. tag a’ mold
vai magyar telepekről; Czuczor Gergely rendes tag Zrednai 
V i t é z  János’ életrajzából töredékeket olvastak fel, mindnyá
jan a’ hallgatóknak éljenei által tiszteltetve meg. A’ továbbá 
felolvasott jelentések szerint az 1836diki 200 darab arany 
jutalmat nyerték K a z i n c z y  Férencz’ eredeti munkái. Dicsé
rettel említtettek: C z u c z o r ’ versei; F é n y e s  Elek’ stati- 
stikája ; G a a l ’ Szirmay Ilonája; G y ő r y ’ mathesise; J ó 
s i k a  Miklós báró’ regényei; Ke r e k e s ’ nyelvtudományi ér
tekezései; S z l e m e n i c s ’ fenyítő törvénye. A’ történetirási 
osztálynak 1834ben másodszor kitett jutalomkérdésére bejött 
négy felelet k ö z ű l l l e t é n y  i János ekeli református prédikáto
ré nyerte el a’ 100 arany jutalmat. E ’ tudós hazánkfia már ta
valy is 100 arannyal jutalmaztatott philosophiai értekezéséért. 
Az 1835ben kitett történetirási kérdésre bejött 8 felelet kö
zül K os so v i es  Károly Nyitra vármegyei aljegyzőé találta
tott legjobbnak ’s nyeré a’ 100 arany jutalmat. Az 1837diki 
drámai jutalomra beküldött 13 szomorujáték közül egy sem 
találtatott száz aranyra méltónak; az „Atyátlan“  czímü, — 
Tóth Lőrincztől, — tisztelet-díj mellett fog kinyomatni. A’ 
most lefolyt 8dik nagy gyűlés által kitett nyelvtudományi és 
philosophiai jutalomkérdések alább olvashatók. Végre elnök 
ő excja, sokszoros éljenekkel tiszteltetve, rövid, velős be
széddel az ülést berekeszté. — A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a 
s á g  á l t a l  k i t e t t  j u t a l o m k é r d é s e k  1 8 3 7 ben : — 
Nyelvtudományi: Mellyek a’ két hazában és hajdani magyar 
tartományokban részint fenlevő, részint régi emlékekben tá

jára (mellynek csillagász-intézetei ’s nagytudományu igaz
gatói tudományos és lelkes munkálódásaikkal Német-, Fran- 
czia- és Olaszországban leirhatlan vágyat és tudományokhoz- 
ragaszkodást gerjesztének lelkemben) nem sokára a’ c s i l -  
l a g á s z i  v i z s g á l a t o k ’ d i c s ő  g y ü m ö l c s e i t  n y e r j ü k ,  
’s e’ v é g r e  a l a p í t a n d ó  c s i l l a g á s z i  é v k ö n y v e t ,  j e 
l e s  a s t r o n o m i a i  i s m e r e t e k k e l  ’s má s  r o k o n  t u d o 
m á n y o k k a l  d i s z e s í t v e ,  l á s s u n k ,  ’s a’ m i n d e n  é v 
b e n  k i j ö v e n d ő t  o l v a s h a s s u k .

Ezután a’ nemzeti musaeumot, mint hazámnak valóságos 
köztudományu kincstárát látogattam meg. — Örömtelve néz- 
dcltem az őskor’, a’ szent hajdan’ hagyományit, a’ földi ter
mészet’ országainak remek müveit, ’s elfogultan értettem hő- 
keblii alapítóinak halhatatlan neveit! — Nagytudományu 
H o r v á t  Istvánunk, nem czím szerint, hanem a’ szó’ leg- 
szorosb értelmében, gyökeres tudománya’ ’s fáradhatlan mun
kássága’ tekintetéből hazánk’ valódi tudósai közé számitandó 
’s mint első rendű tudós mélyen tisztelendő, őszinteségére, 
tudományos lelkére ’s barátságos popularitására nézve; szi
ves vala, mint a’ nemzeti könyvtár’ őrzője, a’ musaeum’ honi 
tudományos kincseit velem bővebben megismértetni, ’s le l
kem’ vágyainak le nem Írható gyönyöröket szerezni. —- Óhaj
tandó, hogy e’ nagynemü nemzeti intézetünk’ új épületei a’ 
magas Ízléssel készült tervek szerint, egy régi nagy nemzet
hez illő pompában ’s fenségben minél előbb létre hozassanak, 
’s az új alakú musaeum mindinkább virágozzék ’s a’ nemzet’ 
dicsőségére ’s hasznára gyümölcsözzék!

A’ magyar kir. egyetem’ épületeit ’s intézeteit, (mellynek 
nehány tanitó-széke vajha jobb fizetéssel volna diszesítve!) 
főkép az orvosi kar’ jelesb intézeteit ’s alaposb tanítás-mód
já t ,  egy e’ karbeli kitüntetett talentomú candidatus tanuló 
orvos’ kíséretében szellemi örömmel vizsgálgatáin, és azon 
óhajtással vettem búcsút e’ hazám’ középponti legrégibb , leg- 
alaposb és legjelesb tudományos intézetétől: vajha a’ philo-

SEPTFJHI. 19. 1837,
Feltételek:

Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Füskáti Länderer Lajos' könyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendök: ^A’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké~ 
■ rétik ki; untató ’s izeden bohózatok vagy sze

mélyességek fel nem vétetnek.

tá lta tó ,  azon magyar hangzatú helyirási (topographiai) és 
család nevek, mellyeknek eredeti jelentését bizonyossággal, 
vagy legalább hihetőséggel meghatározhatni'! J u t a l  m a 100 
d a r a b  a r a n y .  — Phil osophiai: Nyomoztassák ki a1 pan- 
theismus’ természete, eredete, szülő okaival’s elágazásaival 
együtt; ’s adassák elő, inillyen befolyása v o l t a ’ régi,  kö
zép és újabb kori philosophiai rendszerekre‘í J u t a l m a  100 
d a r a b  a r a n y .  — Mindenik osztálybeli pályairások’ bekül
désének változhatatlan határnapja , mellyen túl semmi fele
let el nem fogadható: martins’ 24d. 1839 , midőn azt ,  Író
ja ’ nevét rejtő pecsétes levélre hivatkozó jeligével, a’ titok
nok veszi által. A’ beküldött másolat, melly ki 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 küldessék. Ila a’ jeligés le
vél’ felbontása után kitetszenék, hogy a’ munka saját keze’ 
írása a’ szerzőnek, ez a’ jutalomtól elesik. A’ 100 arany ju
talmon kívül, másod, sőt harmad karbelinek találandó fele
let is kiadathatik, ívenként szabandó tiszteletdíj mellett. 
Pesten , a’ 6 dik közülésből, September’ 10.1837. Dr. S e b e 
d é i  Ferencz, titoknok.—

A’ m. n. tud. academiai főpénztár’ állapotja 1836 végén.
I. Be v é t e l .  1835diki pénztári maradvány dec. fogytán 6,960 
for. 5 6 7/ 2 o k r . ; lefizetett alapítványok ’s adományokból 5,140 
for.; alapítványi kamatokból ’s évenkénti holtig-ajánlatokból 
15,388 f r . ; hitelezvényi kamatokból 2,7 57 fr. 45 k r . ; az ösz- 
szes bevétel: 30,246 fr. 41 7/2„ kr. 1836ban ezen és múlt évek
ről lizetetlen maradt: alapítványi kamat 4,360 fr. ; hitelez
vényi kamat 1,753 fr. 12 k r . ; holtig - ajánlat 1,550 f r . ; az 
összes maradék-tartozás 7,663 fr. 12 kr. II. K i a d á s .  Hite
lezések 6,200 for.; titoknok’ , helybeli ’s vidéki rendes ta 
gok’, tisztviselők’ , másolók’ és szolgák’ díjaira 8,984 fr. 27 
k r . ; lizetetlen vidéki rendes tagok’ nagy gyűléskor! napdíjaira 
’s utazási költségeire 649 fr. 24 k r . ; könyvek’ kiadására a’ 
mellék-pénztárnak fizettetett 2,000 f r . ; hivatalos nyomtatá
sokra, oklevélkészületi, könyvárosi’s kötési költségekre 544 
fr. 33 kr.; bútorozásra 317 fr. 16 kr.; házbérre 900 fr .; iro
mányszerekre, világításra és fára 370 fr. 54 k r . ; jutalmazá
sokra 2,021 f r . ; játékszínre 489 f r . ; posta és elegy apró költ
ségekre 296 fr. 12 k r . ; az egész évi költség 22,772 fr. 46 
k r . ; ’s igy kivonván a’ 30,246 for. 417/20 kr. bevételből a’ 
22,772 for. 46 kr. kiadást; marad a’ főpénztárban 1837re 
7473 fr. 557/2n kr. pengőben. —1

A’ m. n. tud. academiai mellék-pénztár’ állapotja 1836 vé
gén. A’ mellék-pénztár’ bevétele 1836ban: 1S35diki pénztár
maradvány 3,157 for. 14 k r . ; az alaprajz szerint évenként 
nyomtatásra rendelt 2,000 for.; kölcsönvétel a’ főpénztártól 
1,800 for.; eladott könyvek’ árából 4,429 for. 18 kr. ; ösz- 
szes bevétel 11,386 for. 32 kr.; kiadási összeség nyomtatás
r a ’sezzel rokon neműekre, ’s tartozás’ visszafizetésére 10,206 
for. 563/20 k r . ; ezt levonván marad 1837re 1,179 fr. 3517/20 
kr. Az igazgatóságnak Pesten, September’ 4d. 1837. tartott 
ül éséből. Gr. T e l e k i  József, előlülő. Dr. S e h e  d e l  Fe
rencz, titoknok. (Ház. 's Kiilf. Tud.)

sophiai rendszerben, főkép pedig a’ mathematikai, neveze
tesen a’ ^felsőbb mathesisi, felsőbb geometria - practikai ’s 
hydraulico-hydrotechnikai, ugyszinte a’ mechanikai tanítás- 
módban, különösen az ország’ mérnökei’ számára (kik alapos 
tudományok nélkül többnyire szűkölködnek) valamint a’ gyö
nyörű természettudományban (physicában) a’ külföld’ pél
dájára, annyi ríj változások ’s fölfedezések után, új időbeli 
szellem ’s új alapos tanitás-mód a’ tudományok’ nagyobb 
kiterjedésében ’s fölvilágositásában vétetnék föl rendszerül!

A’ nagy reményeket nyújtó L u d o v i c e á n k ’ pompás épü
letének elrendeltetése mély benyomással lepi meg először 
szemlélőjét, és ha már külseje is illy magas érzetet gerjeszt 
lelkűnkben, milly szellem fogandja el keblünket akkor, ha 
honunk’ atyjainak magas gondoskodása után valahára benne 
a’ lelki világ fölébredend! —- Vajha már ezt valóságban 
szemlélhetnék azon szives, őszinte és valódi hazafi óhajtá
sunk mellett: lör hogy mindennemű elméleti és gyakorlati 
tudományok’ és művészetek’ tanításai ’s minden más egyéb 
gyakorlatok magyar nyelven történjenek; 2or hogy a’ kül
földi nyelvek’ tanítása mellett főkép a’ németre különös fi
gyelem fordítassék, melly nyelven a’ magyar után leginkább 
a’ katonai élethez megkivántató tanitmányok közöltessenek; 
úgy hogy ebben is ,  valamint a’ magyarban, kész férfiak mü- 
veltessenek; 3or hogy a’ legjelesb európai tudományos rend
szer vétessék föl alapúi: m e I ly  n e k t an i t ás á r a e g é s z e n  
új  m a g y a r  t a n í t ó k  (minthogy ezeknek valódi szűkében 
vagyunk) e l ő r e  k é s z í t e s s e n e k ;  és pedig kívánatos volna, 
hogy jóval előre ezen legelső szükségről gondoskodnának 
hazánknak mélyen tisztelt atyjai ! —

E ’ szép jövendőket Ígérő ’s remek nagyságú falainak emel
kedésével diszeskedő katonai intézetünk’ szemlélete után , kí
vánatos volna egy magasb polgári életre vezérlő intézetnek 
látása, melly egy honi polytechnikai intézet által volna va
lahára kiegészítendő. — Erről valamint már egyes honfiak



A’ ma 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 1 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 vi- 
sontai, saár i’s mátrai; S á r k ö z y  Kázmér fejérmegyei má
sod alispán, bakator ’s érmelléki, S za  la y  Antal egri pol
gár ’s haszonbérlő, egri borokra jelentve. Újonnan emléke
zetbe hozatik az Egyesület’ f. e. mart. hónapjában a’ honi 
hírlapokban közhírré tett azon határozata, mellynél fogva 
az egyesületbe tagul belépni kívánó bortermesztő abbeli szán
dékát, vagy a’ bejelentendő promontoriumi birtokát közelebb
ről ismerő egyik egyesületi tag , vagy pedig hiteles oklevél 
mellett beküldendő mustrabor á l t a l , a’ közgyűlésnek jelen
teni ne terheltessék. — Az Egyesület’ legközelebbi közgyű
lése jövő pesti Leopold-napi vásárkor fog tartatni. — To
vábbá, minthogy az Egyesület’ kitűzött főczélja lenne , ha
zánk’ jó minemiiségii borait a’ bel- ’s külfölddel megismertet
ni, ’s a’ magyar borok’ némileg elvesztett hitelét helyreál
lítói : annálfogva kérettetnek az Egyesület’ t. ez. tagjai, hogy 
ezen kitűzött czélnak megfelelőleg csak ollyas borokat küld
jenek az egyesületi közpinezébe, mellyek az Egyesület’ hi
telét, hirét ’s nevét nevelik ’s öregbítik : mindenek felett pe
dig az Egyesület által különös figyelem ajánltatik a’ cseme
geborok’ kezelése ’s beküldésére nézve. Költ Pesten 183Tik 
évi September’ 2kán tartott magyar Borismertető Egyesület’ 
közgyűléséből. — Szekrényessy József , jegyző.

Miskolczon folyó hónap’ 9én Zsadányi és Törökszentmik
lósi ifjabb A l m á s y  Károly, t. Heves vármegye’ tiszteletbeli 
főjegyzője ’s volt országgyűlési követe , nehány napig tartó 
inlázban életkorának 27dik évében elhunyt.

A u s z t r i a .
Bocs, sept. 16-

Kirchbergi tudósítások szerint An go u lé in  e kir. herczeg 
és herczegné, B o r d e a u x  kir. herczeggel ’s l t o s n y  hgkis- 
asszonnyal egyetemben e’ hónap’ vége felé valának Görtzbe 
visszautazandók ’s utjokat S a l z b u r g o n  keresztül veendők. 
Don Ca r l o s ’ kir. családja most még Salzburgban marad, 
hol B e í r  a kir. herczegné, úgy látszik, örömest mulat. — 
Tegnap meglátogatta Ő cs. k. Felsége a’ Ferdinand-Császár- 
éjszaki-vasútnak messze haladt munkáit. E s t e i  Mi k s a  
cs. k. főherczeg a’ német-lovagrendi jószágokba Sziléziába, 
Estei F e r d i n a n d  főherczeg pedig Erdélybe visszautaztak. 
A’ már tudva lévő kinevezések által ezen országnak kormány- 
hivatalai már most, a’ KK. és Rll. kívánságához képest, al- 
kotmányszerűleg vannak ellátva, ’s az országgyűlés tanács
kozásait végezheti. Ferdinand cs. k. főherczeg O cs. k. Fel
ségének legatyaibb nyilatkozásival tér ezen hív tartományba 
vissza. Az űjon-kinevezett cancellár Nopcsa ő excja egyéb
iránt egész Erdélytől kedveltetik ’s minden kar- és rendbe
liek’ nagyrabecsülését bírja. — 0  cs. k. Főherczegsége a’ 
N á d o r ,  I s t v á n  főherczeggel és H errn  in é  főherczegné- 
vel, Bad-Emsből holnap fog ide megérkezni. Ká r o l y  főher-

igen jelesen értekeztek, úgy hazánk’ törvényhozói is a’ múlt 
országgyűléseken valódi atyai módon és nyomosán gondos
kodtak: mellyre nézve a’ megalapítandó terv’ és rendszer’ el
fogadása a’ jövő országgyűlésre halasztatván , ’s vezérletére 
hazánk’ védangyala, Felséges cs. k. főherczeg Nádorunk az 
ország által megkérettetvén , méltán előre már örömteljes gyö
nyöröket nyújt reményünk, hogy e’ hasznos intézet a ’ 19dik 
század’ tudományos haladásával mérkőzhetőleg, alapos rend
szerben ’s bizonyosan létesiilend. Mellynek létesítésére hazán
kat a’ magyarok’ Istene minél előbb vezérelje !

Azután a’ magyar tudós társaság’ teremét ’s intézkedését 
kívántam szemügyre venni; azonban héti gyűlései miatt föl 
tartóztattam. A’ tagok ugyanis összegyűlve valának a’ közelgő 
nagy gyűlésre késziilendők; — azért is E g g e n b e r g e r
könyvárosnál vásárlottam meg a’ tudós társaság’ mindennemű 
munkáit, hogy lássam ’s tisztelve ismérhessem előhaladását. 
— Ezen idő alatt a’ megvett munkákat imittamott forgat
ván, tapasztaltam nehány tag’ tisztább ’s jelesb magyarsá
gát; nevezetesen kik nekem tetszenek, ’s úgy látszik, hogy 
a’ purismus’ módnélküli feszültségét a’ nyelv’ természetével 
rendesen összeegyeztetni tudják, ezek V ö r ö s m a r t y ,  dr. 
S e h e  d e l ,  G u z m i c s  és Cz u c z o r .  — Ezen derék tudós 
férfiak az úgynevezett j u s t e m i l i e u t  tartják. Munkáik mű
veltséget ’s tudományos szellemet lehelnek; ’s azért az olva
sót gyönyörrel lepik meg a’jónak ’s a’ műveltségnek előadása 
által; — de kár, hogy a’ két első egy űj folyóirással fog
lalja cl a tudós társaságnak 's ez által a’ nemzeti nyelv’ 
kifejlődésének szentelendő szép időt, ’s kiktől a’ társaság’ 
Évkönyvei’s a’ Tudománytár, mint rendes tagoktól, legtöbbet 
vártak vala, úgyszólván legkevesebbet nyerhetnek, elfoglaltatá- 
suk miatt! És ennek egyedül a’pénzvágy ,,a ú r i  s a c r a  f a m e s “ 
valódi oka! Vajha pénzhiányuk a’ társaság’ nagy pénztárá
ból pótoltatnék ki, hogy munkálódásuk inkább a’ társaság’ 
sajátja maradna — ! — ‘i _

A társaság többi munkái közt nevezetes helyet foglalnak 
„Évkönyvei,“ néhány nevezetes értekezés főkép, továbbá 
eredete s rendszabásai igen érdekesek ; de az emlékbeszédek 
talán feleslegesek inkább az elhunyt tagok’ rövid élet
rajza volna felveendő egy illy társaság’ évkönyveibe, mint 
hoszas parentátiók. Tudománytárában sok a’ fordítás — 
meg a mi eredetinek mondaték, abban is sok a' nem-eredeti, 
mit külföldi, sőt hazai könyvekben is már rég olvastunk! — 
De a I udománytárnak sem lehet nehány érdemét megtagadni; 
mert van benne jeles, hasznos és tudományos is. — A z o n 
b a n  e g y  t u d ó s  t á r s a s á g ’ e n c y c l o p a e d i a !  t u d o m á 
n y o s  m u n k á l a t i t ó l  mé g  t öbb  t u d o m á n y á t  v á r h a t 
n á n k  e’ f ö l v i l á g o s o d o t t  s z á z a d b a n !  — Ezen elő- 
számláltakon ’s a’ pályamunkákon kivűl (mellyek közül né
hányat már azelőtt olvastam, ’s megelégedéssel olvastam, 
némelly apróbb észrevételeket kivévén) a’ társaság’ tagjai 
nagy kedéllyel foglalatoskodnak költéssel ’s drámai munká

czeg ma érkezett meg Grátzből, ’s holnapután Briinnbe in
dul második fiának , F e r d i n an d főlignek, látogatására. Ná
polyi legűjabb tudósítások szerint F r i d r i k  cs. k. főiig e’ 
várost elhagyta ’s Máltán keresztül Corfu felé vitorlázott el. 
A’ hajó, melly ő cs. k. Főhgségét viszi, e’ hónap’ végéig 
folytatni fogja gyakorlatait a’ földközi tengeren, October’ 
elején pedig a’ főberczeget Vclenczébe vinni, hol ő Főhgsége 
a’ telet töltendi, jövő tavasszal egy nagyobb tengeri utat 
teendő. — M e t t e r n i c h  hgné ő magassága tegnapelőtt 
szerencsésen egy herczeget szült. Mind a’ kétes. kir. Felség 
azonnal tudósítatni kivánt a’ hgné’ egészsége felől. — Maria- 
czelli tudósítások szerint Ő cs. kir. Felségeik e’ hónap’ 9ikén 
közel a’ helyhez erős esőtől lepettek meg a’ hegyekben , ’s 
minthogy a’ kifáradt lovak alig haladtak már, egy magányos 
kocsira ültek fö l’s egészen ismeretlenül érkeztek Mariaczellbe, 
úgy hogy a’ várakozott sokaság elcsodálkozott, hallván, 
hogy 0  Felségeik már a’ templomban végzik ájtatosságukat. 
Az egész sereg azonnal ide sietett ’s a’ Felségeket öröm- és 
hódolatnyilatkozások közben lakásukra kisérte. A’ követke
zett napok azonban igen szépek és derültek valának. F e -  
r e n c z  Ká r o l y  Főherczeg e’ hónap’ 28ikán indul innen a’ 
veronai táborba.

Előbbi lapunkban jelentett azon eset, inelly ő Felségöket 
az ausztriai özvegy Anya - Császárnét ’s a’ bajor királyt s ki
rálynét f. h. 3án berchtesgadeni sétakocsizásuk közben ha
lálos vesszéllyel fenyegette, űjabbi körülményesebb leírásá
nál fogva borzasztó. Ugyanis midőn a’ huszár a’ bakról leu- 
gorván a’ középső ’s két első lovak’ istrángjait hirtelen elvag
dalta , a’ két hátulsót a’ nyeregben ülő kocsis ügyesen visz- 
szatartván , az igy elválasztott lovak közűi három a’ hegy
ről hanyathomlok lefelé rohant ’s a’ fák ’s bokrok között ket
tő felakadt, egy pedig a’ mélységbe lebukván , életének azon
nal vége lett. 0  Felségök ezt csak akkor tudták meg, mikor 
az eseten túl voltak.

Aagyforitaimia.
Herczeg L i e c h t e n s t e i n  Károly, ki ő Felsége’ az 

ausztriai Császár’ szerencsekivánatát V i c t o r i a  királyné
nak trónralépte’ következtében megvitte, augustus’ 3 lén 
Windsor kastélyban a’ királynénál ebédelt.

Ha a ’„M. Herald’“ tudósításának hitelt adhatni, annak kö
vetkeztében az angol királyné’ udvartartása egyenesen ama- 
zoni alakot veend magára. Ö Felsége’ ízlése Angliában a’ dá
máknak különben is kedvelt lovaglását nagyobb virágzásba 
hozza ’s Victoria’ paripáját, sir G. Q u e n t i n s  egykori hu
szártiszt’ leánya, ki ügyes lovagióné, tanítja naponként.

A’ királyné lassanként több művészeti ’s tudományos inté
zetek’ nyilvános pártfogónéjává kezd lenni. így lett mosta
nában S u r r e y ’ zoológiái kertjének pártfogónéja. Egy illy 
szerencsés intézetnek legelső joga lön, neve’ elébe a’ „királyi“ 
pracdicatumot tennie.

A’ birminghami dámák egy ő Felségéhez utasított kérelem

latokkal, ’s igen rendesen, ha úgy tekintetik, mint n y e l v 
mű v e l ő  t á r s a s á g ;  de ha t u d ó s  t á r s a s á g ’ nevét viseli, 
több tudományost várhat tőle a’ haza , mert költés’ ’s drá- 
mázás’ utján, csak a’ szépliteraturai műveltség fejtődhetik 
k i ,  ’s nem a’ reális tudományok! — Tapasztalára végre, 
hogy a’ koszorűzott drámai munkálatoknál a’ magyarság’ 
grammatikájáért ’s orthographiájáért nem kezeskedik a’ tudós 
társaság; —- sőt ezt a’ könyv’ boritékán egyenesen ki is nyi
latkoztatja. — Ez a’ közönségnek — ’s méltán — arra 
nyújthat aggodalmat, hogy még talán alapos grammatikája 
nincsen, — ámbár ez is az úgynevezett „ h e l y e s  Í r á s ’ 
s z a b á l y a i v a l “ (melyekkel ugyan bírok, de megvallom, 
hogy soványan értem ezen soványan kitett keveset) m e g 
nem  e g y e z n e ?  — Oda járul tehát óhajtásunk: hogy a’ 
t. társaság á l ta l , ü gyé  he z ’s e r e d e t i  r e n d e l t e t é s é  h ez 
k é p e s t ,  állapítassék meg egy magyar alapos grammatika és 
szótár minél előbb; hogy sokaknak önkénye a’ grammatikai 
szabályoknál, ’s vég nélkül értetlen ’s philologia elleni szó
faragásuk valahára már egy tudós testület által korlátoztas- 
sék, ’s hazánkban a’ magyar nyelv, mint őseinkről reánk 
szállott legszentebb kincs , legdicsőbb nemzeti hagyomány, 
a1 maga eredetiségében (a’ mennyire csak lehet) , tisztaságá
ban , philologiai analógiákon alapulva, virágozzék, a’ men
nyire pedig eredeti ázsiai nyelvünkön azt önvalóságában el
érni lehetetlen; ne rettegjünk a’ müveit kiil nemzetek’ pél
dáját követni, ’s az angol, franczia, német stb. által bevett 
idegen műszavakat (fokép a’ tudományokban) nyelvünkbe is 
általhozni ’s meghonosítani, — ’s igy valahára ne csak az 
örök philologiában maradjunk, ’s ne csak értetlen szavak’ 
záporával öntsük el nyelvünket; hanem emelkedjünk föl honi 
ajakkal a’ tudományok’ országához; fészkeljük meg benne 
magunkat, ’s építsünk várakat és örök lakhelyeket honosink- 
nak. — Ez leend egykor nemzetünk’ legnagyobb dicsősége! 
— Végre még a’ tudós társaság’ bel-intézkedésére tekintőleg, 
szomorodva hallám, hogy sok tudós honfiak, kiknek mun
kái már száz meg száz ívekre terjednek, ’s kiknek fénye 
nem csak hazánk’, hanem a’ külföld’ tudományos egén is már 
régóta dicsőén tiindöklik, még e’ tudós társaság’ kebelében 
nem léteznek.

Vajha tehát a’ tudós társaságnak , e’ dicső intézetnek, igaz
gató , tiszteletbeli és rendes nagyérdemű tagjai azon alap
szabályt vennék föl rendszerül, hogy nemzetünk’ javára, nyel
vünk’ csinosítására ’s műveltségünk’ előmozdítására csupán 
olly férfiakat válasszanak tagokűl , kik tudományosságuk, 
kijött és köz megelégedéssel koszorűzott munkálataikkal, 
vagy valamelly létrehozott tudományos vállalattal magokat 
a’ nemzet előtt érdemesítették. Nem annyira pedig a’ gram
matikai bibelődés, vagy a’ csuda poétikai ’s dramatikai 
szellem, mint inkább valódi tudományok’ ismerete, azokbani 
jártasság ’s munkálat érdemesítessék, és méltóképen a’ nem
zeti tudós’ czimével koszorúztassék. —

levelet írtak alá, mellyben a’ rabszolgaság’ eltörlését valódi- 
lag , nem csak látszatólag, kérik. 37000 aláírással van el
látva.

London , sept, 2-
Tegnap este a’ Vauxhall-hid melletti szeszkészitő-intézet 

a’ szesz’ fellobbanása által meggyuladván, egy óránál keve
sebb idő alatt a’ kétemeletes épületet egészen megemészték 
a’ lángok. A’ fellobbanás által sok ember keményen , nehány 
pedig halálosan megsebesítetett. —

Az augustus’ 23dikán beszakadt Themse-tunnelből a’ viz'’ 
kiszivattyűzása sebesen halad előre. B r u n e i  ur’ állítása 
szerint, már 240 lábnyi tér a’ víztől egészen ment ’s a’ bol
tozatok mindenütt rendkívül szárazak.

Máltából augustus’ 2 őkén költ levél a’ „Giornale del Lloyd 
austriacoban“ je lenti: „augustus’ 19én egy 8 vitorlából 
álló török hajóhad, mellyben 2 lineahajó is volt, evezett el 
ezen szigetnél, Tunisnak tartván; ’s azt liirlelik, hogy a’ 
nagyur’ czélja volna, az odavaló beyt, mint már a’ tripolisi- 
val is megtörtént, hivatalából letenni. Az angol „Bellero- 
phon“ lineahajó mindjárt azon irányzatban utána vitorlázott. 
Csaknem egy időben érkezett ide „Lipsia“  cs. k. fregat is, 
’s aztán elevezett; de mi légyen rendeltetése, nem tudatik.

Hírlapi vitázatunkra minap azt monda az „Atlas“ , hogy 
ha olly ember, ki előtt életünk egészen ismeretlen, péld. egy 
indiai, valamellyik kávéházunkban vagy olvasószobánkban 
magának a’ különféle hírlapokat felolvastatná, méreggel és 
haraggal tölt beszédeiket, gunyszavaikat ’s kihívásaikat hal
laná, azt hinné, hogy egész Anglia a’ legádázabb halálos 
harcz’ állapotjában van, ’s ha kimegy, az utczán vért folyni 
’s a’ népet kivont karddal viaskodni látja. Talán kiváncsi 
volna látni egyet az első bajnokok közűi, előkapná tomahawk- 
já t  (nagykését), bemázolná ábrázatját ’s felöltené hadi dísz- 
köntosét, a’ „Times’“ szerkesztőjénél tiszteletét személye
sen teendő. Az agg férfin köhögve, csukolva ’s burnótot szip
pantva , épen egy czikkely’ kidolgozásával foglalatoskodik, 
mellyben minden harmadik sor után e’ szavak: „Szemtűi 
szembe meghazudtoljuk“ — „O gazember“ — „Párviadalra 
hívjuk“ — „Életünkkel védelmezzük“ stb. fordulnak elő ; de 
mielőtt amaz a’ szobába lépne, az újsághős dühöngvén szol
gálója ellen, ki parancsait feledvén , rejtekébe bocsát vala
k i t , valamellyik ellenpártjának személyes, talán kézzelfogha
tó felelet-kivánását várva , alig hallja meg amannak lépteit, 
már az asztal alá bújni vagy hálószobájába futni fogna.

Az alsó canadai hírlapok terjedelmes tudósítást közölnek 
egy nagy gyülekezetről, mellyben l’Acadie grófságból 4000 
szabad földbirtokos volt jelen, ’s melly az ismeretes Pa p i -  
n e a u ’ elnöksége alatt Napiervilleben a’ piaczon tartatott, 
„azon igazságtalan kényszerítő szabályok’ megfontolása vé
gett, mellyeket a’ gyarmat ellen a’ vérszomjazó, durva wigh- 
ministerium és teremtményei a’ brit parlamentben koholtak.“ 
— „Canada’ O’Connellje“ két órafolyásig beszélt franczia 
nyelven, a’ lakosokat felvilágosítandó a’ felől, hogy a’ parla
ment által lord J. R u s s e l ’ indítványára készített ’s Cana-

Bájos szemlélet vala előttem az emelkedő Pest’ gyönyörű 
alkotáséi ’s újabb épületei közt a’ börse’ , a’ pénzváltó ’s 
kereskedési tár’ épületét kies dunamelléki helyzetében pom
pás fapadejának szobraival láthatnom. -— Itt a’ nevezetes 
első nemzeti casino’ helye; hol nemes műveltségű társaság, 
újságok’, hírlapok’ stb. olvasása, müveit társalkodás és mu- 
latás végett gyülekezik egybe; — itt minden pompásan Van 
ellátva, mi főkép idegenre érdekesen hat és ajánlkozik őt ke
belébe fölvenni. Egy nemesérzetü ’s müveit hazafi ennek al
kotója, melly örök díszére váland. Virágozzék!

A’ nagy tervű német színház mély benyomással hat az 
idegenre, akár a’ Duna felőli fapadeját nézze, akár a’ város 
felőlit. -—- Bár ez a’ magyar társaság’ szinjátékainak volna 
szentelve! —- De már fölnyilt ezeknek is jótékony hajnala, 
a’ hazafiság’ páratlan munkássága által létre hozatván a’ Hat
vani-kapun túl kies téren egy gyönyörű a lka tú , ha nem is 
óriási, de Ízletes architectural űj magyar színház! — Kül- 
képen még ugyan nincs egészen elkészülve, de belsőleg re
mek készítményekkel, festvényekkel és aranyozásokkal van 
díszesítve, és czélirányos felosztásokkal, sőt még egy kivilá
gított órával is remekül ellátva. — Azonban egy észrevéte
lemet a’ festvényekre el nem hallgathatom: hogy tudniillik 
a’ kivilágított óra alatt egy körben a’ p e g a s u s ,  mint 
olly kövér szárnyas ló mutatkozik, hogy alig találja helyét 
az említett körben, hol ügyetlen ágaskodását nehéz emelke
désével árulja e l ,  ’s inkább egy a l a t t o m o s a n  n y ű g b e n  
l é v ő  á g a s k o d ó ,  el  hí  z ot  t  vagy pedig egy t e h e r h o r d ó  
j o b b  k e d v ű  c s e h i ó h o z ,  mint egy ismeretes magyar fajtu 
ügyes mozdulatu, sőt páratlan ugrásu , vagy tüzes ágasko- 
kodásu honi lóhoz (mellyet épen a’ fölemelt kis körben utá
nozni talán helyesb lett volna) hasonlíthat! — Ezt észrevé
telül közlöm csak azért, mivel annyi díszes festmények kö
zött egy aestheticus nézőnek szemeit illy valami nagyon 
sé r t i , és kívánatos, hogy a’ magyar Heliconból egy könnyű 
és kisebb formátumú pegasus emelkedjék, nehogy talán ez 
valamelly külföldit satyrára gerjesszen , hogy a’ magyar já- 
tékszini pegasus olly ügyetlenül emelkedik, és hogy egy 
kisded körben — egész ennek szélei’ tapintásáig, ágaskodá- 
siban már is korlátoztatik. — Nem lelieték ugyan szerencsés 
a’ legelső színi előadásokban a’ kinyitás után részt venni; de 
az augustus’ 24iki G r i s e l d i s  dráma-, vagy jobban szomo- 
rűjátéknál én is megjelentem. — A’ személyek a’ középsze- 
riiségig játszottak, távol azon művészi szellemtől, mellyet 
egy R e 11 i c h n é Griselilis’, egy Lö we  PercivaV , egy P e- 
c h e  vagy R e i c h e l  Ginevra’, egy L a  R o e h e  Artus király’ 
s egy An s c h ü t z  az elkeseredett atya’ szerepeiben a’ bécsi 

udvari színházban bebizonyítottak. Kívánatos tehá t ,  hogy 
színészeink ’s szinésznéink a’ sok tapsban magokat ne bízzák 
el; mert nagylelkű a’ magyar nemzeti nyelve iránt,  ’s ezen 
szent tűz töl fclheviilvc gyakran azt is megtapsolja, minek 
gyöngébb résié t  későbben maga is elismeri. — Látogassák



dát illető reiideleteknek ellenszegülnie szükséges. Számos 
zászló a’ legradicalabb felírásokkal ellátva hordoztatott kö- 
rösleg. Akközben egy igen örvendetes viszonhatás jelenke- 
zék Alsó-Canada’ katliolikus papsága’ részéről. M o n t r e a l  
katliolikus főhelyettes (generalis vicarius) ott 140 lelkésznek 
és 6 püspöknek ada ebédet, ’s mintán annak végével ő szent
sége’ a’ pápa’ egészségéért poharat ürített; inég egyszer föl
kelő, a’ lelkészeknek szivökre kötendő,  hogy nyájaikat ke
resztényi szeretetre ’s egyeségre birni minden erejükből 
iparkodjanak; terjesszék községeik’ tagjainak elejékbe, hogy 
soha sem szabad a’ törvényes hatalom ellen pártot iitniök, 
vagy az ország’ törvényeit általhágniok ; ne merjenek absolu
tio t adni ot t ,  hol olly vélemény mutatkozik, hogy a’ kor
mány ellen akarnak szegülni, vagy hogy a’ törvényeket , ki
vált a’ dugárkodás ellen hozottakat, megsérteni szabad stb. 
Ezzel a’ (még akkor életben volt) király’ egészségére köszönté 
fel poharát, mire nagy lelkesüléssel ivának. — A’ papságnak 
ezen érzelméről egy montreali privát-levél július’ ISkáról kö
vetkező felvilágosítást közöl: ,,A’ tartomány’ római katholi- 
kus lakosai mindnyájan a’ brit kormány’ részére ’s egyenesen 
a1 francziavagyPapineau-pártellen nyilatkoztak, mclly azáltal 
a’ bajszerzésre tehetetlenné lön. Igazán mondhatni, hogy 
az irlandi canadaiak’ mozgalmai által a’ vita teljesen a’ brit 
összeköttetés' javára döntetett cl. Két okból származott e’ 
fontos és örvendetes eredmény: először az irlandiak, kik most 
népességünk’ tetemes részét teszik, nem viseltetnek rokonér- 
zcttel a’ franczia canadaiakhoz , kik az irlandiak’ beköltözé
sét eleitől fogva irigy szemmel nézték; de a’ második és leg
fontosabb ok a’ jelen brit kormányzóságnak Irlandot illető 
politikája volt, melly az irlandiakat ’s idevaló jövevényeiket 
a’ brit összeköttetésnek leghőbb barátivá tette. Azonfelül 
itt az irlandiak szintolly tehetősek, mint más akármellyik 
polgárosztály; a’ törvény előtt mindnyájan egyenlők, ’s mi
vel most olly j ó ’s igazságos bánásmódot tapasztalnak, épen 
úgy buzognak a’ brit kormány mellett, mint a’ protestáns 
papság ’s az angol gyarmatosak. Ezen okok eszközlötték, 
hogy Papineau már nem képes többre menni, mint nehány 
szerfelett heves beszédet tartani párthívei elő tt ,  kik hosszú 
beszédeinek hallgatásánál ’s azok iránti tetszésük’ kijelenté
sénél egyébbel nem bírnak. Szivemből kívánom , hogy Ir- 
landban is már ennyire haladt legyen a’ dolog.“

Francziaország’.
Bizonyos immár, hogy O r l e a n s  herczeg nem veend részt 

a’ constantinei táborozásban. Ellenben N e m o u r s  herczeg is
mét Afrikába megy, még pedig V a l l é é  pattantyussági — 
’s báró F  1 e u ry  mérnöktestiileti vezérhadnagyok’ kíséretében.

Marseilleban a’ cholera folyvást növekszik; aug. 29kén 
54 személy holt meg benne.

Paris, September’ 5.
Egy új navarini ütközet’ lehetősége, mellyet földköz-ten- 

geri erőnknek a’ török hajóhad’ fölkeresésére küldetése után

színészeink a’ külföldi vagy legalább a’ bécsi cs. udvari szín
házat. Látni ’s tanulni nem szégyen; javulni, tökélyesülni, 
fölemelkedni a’ műveltségben pedig dicsőség. — Ha tehát 
egy jó nemzeti színház — mint némellyek nevezik — az 
erkölcs’, erény’ ’s műveltség’ iskolája (melly a’ nemzetiségre 
vezérel), ne késsenek színészeink magokat jobban ’s mindin
kább tökélyesíteni: nehogy a’ műveltebb néző mozdulataik
ban ’s az indulatok’ kifejezésében természetlenséget és ügyet
len vagy épen hibás előadást kénytelenítessék szemlélni; ha
nem hogy a’ magát mulatni vagy még művelni is kívánó olly 
játszó személyeket nézhessen, kik őt igazán mulattatni ’s ok
tatni képesek. — Kívánom , hogy e’ sorok olly őszinte ’s ne
mes érzettel vétessenek, minővel azokat egy hazája’ művelt
ségé t , jólétét, boldogságát forrón óhajtó igaz honfi irta volt.

Többnyire pedig a’ 19dik század’ művelődési szelleme leng 
Budapest felett. Minden magasb társalkodási beszélgetésben 
előfordul a’ különféle vasutak’, gőzerőmüvek’ stb. vizsgálga- 
tása , itélgetése, jó ’s rósz oldalú magyarázata, de kivált 
a’ valódi lelkes hazafi szívesen értekezik folyóvizeink’, tava
ink’, mocsáraink’, tömérdek haszonvehetlen földeink’, főké
pen pedig Dunánk' alapos szabályozásáról ’s a’ kérdésben 
forgó ’s országos kiküldöttségünk által meghatározandó Pest 
’s Buda közötti állandó dunahidról; melly tárgy’ körülményei 
felől máskor, ha időm ’s lelki tehetségem engedi, hazafiui 
gondolkozásomat bővebben közlendem.

y *  * t

M a g y a r  s z í n é s z é t .
Egy pesti táblabiró a’ T á r s a l k o d ó b a n  panaszkodott, 

hogy a’ „ H í r n ö k ’“  szerkesztője a’ pesti magyar színé
szet’ dolgában nehány feddő kérdést terjesztett elébe, azt 
hányván szemére, hogy az országgyűlés a’ pesti magyar 
nemzeti színházat pártfogásába vette, hogy ő Felsége, a’ 
magyar Király, a’ pesti magyar színház’ építését nevezetes 
summával elősegíteni méltóztatott, hogy Pest vármegye’ 
karai ’srendei építették a’ magyar nemzeti színházat, ’s hogy 
ők a’ magyar színészet’ állapotával megelégszenek. Furcsa 
okok a’ magyar színészet’ dolgábani szabad szólás ellen. Ezt 
felelem neki;

1) Ámbár az országgyűlés a’ magyar nemzeti színházat párt
fogásába vette ’s ő Felsége építését pénzzel segíteni kegyes
kedett, még is Magyarországban is, mint más országokban 
a’ nemzeti -színház, mellybe , mint másutt, nem ingyen jár
hatni, a’ színészet’ dolgában p r o  és c o n t r a  szólani szabad 
és szabadnak kell lenni. Bécsben az udvari színház, császári 
’s királyi költséggel építetett és színészei a’ császártól tete
mes fizetést kapnak, még is ennek mivoltáról szóval és a’ 
folyóírásokban Ítélni ’s az előadott drámákat ’s a’ játszó 
színészeket a’ folyóírásokban bírálni ’s feddeni is kinekkinek 
szabad, szintúgy mint Londonban ’s Párisban, hol még több

mindjárt jelentettünk, foglalatoskodtat minden embert. Még 
semmi tudósítást nem vettünk a’ kapudán basa’ hajóhadának 
megjelenéséről; hanem azt hisszük, hogy hajóinknak meg
érkezését a’ tunisi hegyeken megtudták, hol mintegy 40 mér- 
földnyi téren keletre ’s nyugatra kóvályognak. Bizonyosnak 
állítatik, hogy a’ L a l a n d e  ’s G a l l o i s  ellenadmiraloknak 
küldött utasítások igen határozottak, ’s az összeütközést olly 
hihetőnek tart ják,  hogy ha jól vagyunk értesítve, egy gőz
hajó a’ „Hercules“  felkeresésére elküldetett, olly parancsol
a t ta l ,  hogy a’ rajta lévő J o i n v i l l e  herczeggel a’ hajóhad
hoz menjen , hogy alkalmat nyerjen egy tengeri ütközeten 
jelen lenni, valamint bátyjai szárazföldi csatákban vettek részt. 
A’ ininisteriumnak az ülés’ megnyitására dicsőségre van szük
sége ’s ezt szárazon ’s vizen keresi.

P e d r a n  v i l i é  ur, a’ „Journal de l ’Europe’“ szerkesztője, 
augustus’ 26án távollétében illy czímii czikkelyért: ,,A’ mos
tani Francziaország’ állapotja más hatalmasságokhoz! viszo
nyokra nézve,“ esztendei fogságra ’s 8000 frank birságra 
Ítéltetett. Csak September’ 4én jelent meg a’ seinei bírák 
előtt, hogy magát személyesen védelmezné, s az esküitek 
törvényszéke őt a’ vád alól feloldozta.

Francziaország’ szabadelmii sajtója tizenöt esztendeig tartó 
küzdéssel és rágalmazással, az igazság’ elcsavarásával és vi
lágos hazugsággal lényegesen munkált a’ júliusi zendülés’ lé t
rehozására , — ezt minden el nem fogúit vizsgáló átlátja, 
's a’ mostani hatalomtartók talán még többet tudnak felőle 
mondani. Ennélfogva alkalmasint azon gondolatot forgat
ják elméjökben, hogy illy veszedelmes ellentől alaposab
ban mint a’ septemberi törvények által történhetik, ’s ha 
lehet, örökre megmenekedjenek, mi legbiztosabban úgy 
esik meg, ha sikerűiéiül a’ szabadelmii journalisticát 
nyereséges oldalától megfosztani. Egy olly hírlap’ kiadá
sával, mellynek ára a’ szokottnak csak felét tenné, próbálták 
azt először, de ez által nem érhettek tökéletesen czélt. Most 
arról van szó, hogy „Bulletin franpais des actes du gouver- 
nement et des séances législatives“ czím alatt ,  egy igen 
nagy ministeri hírlapot alapítsanak, mellynek ára évenként 
csak 18 frank legyen, mire nézve néinelly dologértők kiszá
mították, hogy e’ vállalat még tetemes nyereséget is nyújt, 
ha a’ kormánya’ bélyegadókat és postabért elengedi, ’s Fran
cziaország’ 40000 községét ’s 60000 tisztviselőjét e’ hírlap’ 
járatására serkenti. Ha ez ügyesen fogna szerkcsztetni; ha 
az uralkodó ószerii polgárság’ (Spicssbiirgerthum) mérsék
leti szűk liberalismusának szolgálna, ha gyakran csiklanda- 
nák vitéz szavak a’ külföld ellen a’ nemzeti szesz t : úgy némi 
bizonyossággal előrelátható, hogy a’ nemgyámolított hírlapok 
előbbutóbb sorvadályban halnak el, kivévén talán némelly 
részét a’ legitimista lapoknak , mellyekkel aztán nyomoréi 
létöket a’főügyészek könnyen meguntathatnák. — Miután az 
országos börtönöket telve látjuk júliusi hősökkel, nem igen 
fogjuk csodálni , ha a’ dolgoknak jelen rendje a’ journalisti
c á t , mellynek olly sokat köszönhet, erőszak nélkül és egé
szen törvényes utón éhhelhalással teríti le. De minden

udvari színház vagyon. Nem élünk, Istennek hála ! Magyar- 
országban zsarnoki kormány alatt, melly ezt t iltaná, ’s a’ 
táblabirónak, ámbár Pest vármegye’ táblabirája , nincs ollyan 
hatalma. Vanae sine viribus irae! — A’ müveit nemzetek
nél (’s ezekhez, reményiem, a’ magyar nemzet is tartozik) 
minden tudományos és művészeti intézetekről ítélni szabad. 
De Magyarországban is ezen elv már divatban vagyon. A’ 
magyar tudós társaság is a’ kormány’ protectioja alatt áll, 
még is ellene ’s ennek különös tagjai ellen írni szabad, mint 
csak minap M u n k á c s y ,  S t a n c s i c s ,  K i m o s s ,  K o v á 
c s  ó c zy és F r a n k e n b u r g  urak a’ drámákat bíráló válasz- 
to t tság ’s a’ tudós társaság’ titoknoka ellen a’ R a j z o l a t o k 
ban és a’ H í r n ö k b e n  Írtak. Ha az szabad a’ magyar tudós 
társaságra nézve, miért nem volna szabad a’ magyar nemzeti 
színészet’ dolgában? Hát analógiáról és consequentiáról 
semmit sem tud collega uram (mert „ancli’ io sono pittore!“ 
azaz táblabiró)?

2) Nem csak Pest vármegye’ rendéinek költségével építe
tett a’ pesti magyar színház, hanem más vármegyék’ ’s egyes 
személyek’ pénzbeli segítségével is. Én is e’ végre már 2 5 
esztendő előtt Pest vármegyének boldogult K u l t s  á r  István 
ur által 10 forintot küldöttem be. Tehát nem elég, hogy 
táblabiró ur ’s némelly más rendéi Pest vármegyének a’ pesti 
magyar színészet’ állapotjával megelégszenek. A’ pesti né
met színház csupán a’ pesti polgárság’ költségeivel építetett 
’s mégis minden magyarnak szabad a’ pesti német színészetet 
megbirálpi, megfeddeni is ; a’ pesti magyar színház az egész 
országnak segítségével építetett, ’s a’ táblabiró ennek dolgában 
a’ szabad szólást tiltani akarja. Hol m arad t, collega uram ! 
a’ d i s e r e t um j u d i c i u m ?

Több ts. ns. vármegyék' táblabirája.

M c g c z á f o l á s .
A’ „Jelenkorban“  minden kútfő’ jelentése nélkül ezt olvas

suk : „ M e z z o f a n t e  hires nyelvtudós ’s a’ magy. tudós 
társ. lev. tagja jelenleg a’ n á p o l y i  őr  ü l  t ek’ h á z á b a n 
t a r t ó z k o d i k .  Tébolysága igen nagy szellemi erőködés’ 
következménye; ’s most már élő képe a’ bábeli nyelvzavar
n a k , mert a’ 32 nyelvet, mellyeket nem csak értett , hanem 
rajtok folyvást irt ’s beszélt i s , most összevissza beszéli, 
úgy hogy ez állapotjában tisztán senki sem értheti.“ Épen 
ezen szomorú tudósítás (csak azon megjegyzés nélkül, hogy 
„Mezzofante a’ magy. tud. társ. levelező tagja“ és szinte 
forrásának jelentése nélkül) találtatík a’ budai „Gemeinnütz
ige Blátter“ -ben. A’ Jelenkorból a’ szomorú tudósítás föl
vétetett a’ „Hazai ’s külföldi Tudósításokba“ és a’ „Hírnök
be“ (20dik számában) a’ Jelenkor’ citatiója mellett, a’ po
zsonyi német újságba (minden citatio nélkül) és a’ bécsi ud
vari újságba (a’ pozsonyi német újság’ mint forrás’ citatiójá- 
val). A’ hires Mezzofanténak, ő szentségének a’ pápának (ki

eseire meg kell engednünk , hogy azzal nem sokat fognánk 
veszteni. (Béri. pót. Woclienbl.)

Spanyolország**
A’ mostani cortesek, G a l a t r a v a ’ ’s az 1812ik év’ embe

reinek befolyásával képződvén, épen úgy tesznek mint az 
akkori cortesek, kik Cadivban szélthosszat összevissza fecseg
tek 's alkotmányos gyűlésünk’ minden vitázatit újra meg újra 
fölmelegíték, inig N a p o l e o n  elfoglalta Spanyolországot, 
mellynek, ha az angol kormány a’ töménytelen embert ’s 
pénzt föl nem áldozza, ura is maradt volna. Ezen 18 12 dikí 
statusemberek ’s mindazok, kik iskolájokhoz tartoznak, azt 
hiszik, hogy mindent megtettek a’ hazáért, ha mindazt, mit 
elveknek neveznek, formulázták, megvitatták és szavazták. 
A’ gyakorlattal, téttel (factum) ’s az alkalmazás’ lehetősé
gével többé nem gondolnak *). Semmire sem ügyelve, érteke
zéseiket addig folytatandják, mig d ó n  C a r l o s  Foncarral 
faluban (Madridtól egy órajárás) nem leend. Valóban semmi 
rendszabályhoz nem nyúlnak, sem az ellenség’ előmenetelé
nek,  sem a’ hadsereg’ undok kicsapongásainak és szétbom
lásának meggátolás á r a.

Saragossa , sept. 1.
September’ lső napján a’ követelő Belchitében volt ’s min

den körülfekvő falukból adót szedett , sőt még az Ebro’ bal 
partján túl is. — Egy, a’ követelőtől ’s a’ carlospárti pa
rancsnokok álta l ,  B u c r e n s s e l  történt megütközés’ alkal
mával elfogatottak’ sorsa felől tartott hadi tanácsban C a 
b r e r a  oda szavazott, hogy mindjárt agyon lövettessenek ; 
de a’ többiek mindnyájan ’s különösen V i l l a r e a l  ezen ja 
vaslatnak ellenszegültek, mi heves szóváltásra adott alkal
mat. C a b r e r a  indulatitől elragadtatva Villarealba szúrta 
kardját ’s őt halálosan megsebesítette. Cabrera a’ követelőre 
is rá akarta kezét tenni ’s azután , meg nem fogattathatván, 
sietve egyedül elúzeték. 26án egy öszvéren Santa Lucia ’s 
Molino mellett lovag lo tte l ;  más két megterhelt öszvér kö
veté három vezetővel. Az utóbb említett helyen kívül egy ke
veset késvén, Cuevas de Castellore felé vonult, hol más ösz
véreket váltott ’s a’ santaoleai útnak tartott olly szándékkal, 
hogy Cretasban Valencia királyság’ határától 8 órányi távol
ságra , töltse az éjszakát. Alig ment las Parrason keresztül, 
midőn húsz lovag nyomában volt, kik üldözésére küldettek 
ki azon parancscsal, hogy élve vagy halva kézhez adják; úgy 
lá tszik , be is hozták, mivel később azon hir terjedt el, hogy 
agyonlövetett.

A’ „Gacetának“  September’ Gról költ tudósítása szerint kö
vetkező tábornokok neveztettek ki a’ kormányzó királyné 
álta l:  dón A. Q u i r o g a  új-castiliai; don J. R i c h  ó-casti- 
l i a i ; don C a r l o s  E s p i n o s a  estremadurai; don S a n t o s  
S a n  M i g u e l  arragoniai főkapitányokká; don J. A s p i r o z

*) Nem csak a’ spanyol corleseknél van ez agy.
A ’ sterk.

nek bibliothecariusa a’ vaticani könyvtárban), a’ propagandá
nak (mellynek tagja a’ polyglottus) és a’ tudós világnak 
szerencséjére, a’ tudósítás nem igaz, hanem költött, ’s a’ 
költött hir nem ú j ,  hanem csak c r a m  be r e c o c t  a. Ezt 
igy bizonyíthatom:

Már 1832dik esztendőben az „Allgemeine Zeitungéban 
(’s abból a’ hamis hir az osztriai hírlapokba is általment) 
majd szóról szóra, mint most a’ tudósítás a’ „Gemeinnützige 
Blátter“ -ben (’s magyar fordításban a’ Jelenkorban) találta- 
tik, olvastam, hogy a’ bononiai polyglottus Mezzofante meg- 
tébolyodott ’s őrültek’ házában tartózkodik. De épen akkor 
a’ „ D i a r i o  di  R o m a “ czímii hírlapban olvastam, hogy ő 
szentsége a’ pápa Abbate Mezzofantét, ki Bononiában (Bolog
na) az egyetemi könyvtár’ őrje volt, Rómába hívta, őt a’ hires 
vaticani könyvtár’ gondiviselőjévé ’s a’ propaganda’ tagjává 
nevezte és tiszteletének más jeleivel halmozta. Már midőn 
nem hihető, hogy ő szentsége tébolyodott tudóst az őrültek’ 
házából Rómába a’ Vaticanuinba és a’ propagandába hívott 
volna, a’ költött tudósítást, mellynek szerzője kétségkívül 
gúnyoló tudós volt, ki a’ jeles Mezzofanténak, a’ 32 nyelv’ 
ismeretét irigylette (a’ gúnyoló talán csak két nyelvet értett 
és beszélt), a’ pozsonyi 1832diki „Aehrenlese’“ 58dik szá
mában igaz boszusággal *) megczáfoltam. Senki állításomat 
nem tagadhatta ’s ez időtől fogva a’ „Diario di Roma“ czímii ’s 
más olasz újságban sokszor olvastam holmit Mezzofantéről. 
Csodálom tehát,  hogy a’ költött, hamis ’s gúnyoló 1832diki 
tudósítás 1837dik esztendőben ismételtetik. Hogy Mezzo
fante legalább f. e. februarius hónapban nem volt bolond’s őrül
tek’ házában nem tartózkodott (mert micsodás esze e’ szempil- 
lantatban , mellyben Írok, nem tudhatom), abból tetszik ki, 
hogy Abbate Mezzofante a’ legújabb római schematismus- 
ban , mellynek czíme „Notizie per l ’Anno MDCCCXXXVII. 
Roma 4. Marzo 1837, nella Stamperia Caraccas“ (392lap), 
mint a’ vaticani könyvtár’ gondviselője fordúl e lő , mint ab
ban minap szemeimmel láttam. Hogy pedig azon állítás, mi
szerint Mezzofante a’ n á p o l y i  ő r ü l t e k ’ h á z á b a n  tartóz
kodik,  minden esetben költött, abból tetszik ki, hogy Mez
zofante, ha tébolyodott volna, inkább római örültek’ házá
ban tartózkodnék, mert Róma sem szűkölködik őrültek’ háza 
né lkü l , mint a’ római schematismusban láthatni. Úgy lá t
szik, hogy Mezzofante’ gúnyolója, midőn őtet tébolyodott- 
nak h ir le l te , nem tud ta ,  melly város Mezzofante’ lakása. 
Nem ok nélkül mondja egy diák példabeszéd: M e n d a c e m  
o p o r t e t  e s s e  m e m o r e m !  Rumy Károly.

*) Valóban azon gúnyolóiiak r ó s z  s z i v e  van, ki okos embertől az 
okosságot megtagadni ’s ötét tébolyodottnak állítani képes. Azért va
lamint „facit indignatio versum“ : úgy megczáfolásómat is indignatio 
szülte. R — y.



ezredesre ’s cortesgyülési követre pedig Segovia’ tartományá
nak főparancsnoksága bízatott.

A’ „Moniteur “ sept. 9ki számában következő telegrafi tu
dósítás foglaltatik: „ B o r d e a u x ,  sept. 6. esti 6 órakor. E s- 
p a r t e r o  11 zászlóallal és 500 lóval sept. Íjén Darocába
érkezett. __ Ugyanaz nap Or a a innen Baguena ’s Burba-
guena felé indult. E ’ két vezér minden hadastul a’ követelő 
ellen ment, ki Calamochában *) volt. — Y i g o ,  aug. 28kán 
Z a r i a t e g u y t  Nedreda mellett (Lermától délkeletre) utol
érte, 's 40 emberét elfogván , 200at pedig megölvén , őt Pi 
nillaig kergette.“

P o r t «  ft' a 1 I a.
Bayonne, September’ 6án, 4. u. 3 órakor.

Az alpraefectus a’ bel-iigyek’ ministeréhez. Augustus’ 
24én a’ portugál királyné szerencsésen egy herczegct szült.

Unalmas tétlenséggel foly Portugáliában a’ két zendiilő 
párt közötti véretlcn tusa, mellyek közül a’ pedroi quasi-le- 
gitiniistajó sikert látszik várhatni, mivel a’ nemes S a l d a n -  
ha ,  valamint a’ vitéz Terceira herczeg is illőnek tartották, 
Lissabont titkon elhagyni ’s e’ párthoz állani. Mindketten, a’ 
mostani hatalomtartók által hazaárulóknak bélyegeztetve, ne
hány száz elégületlen katonával kalandoznak szerte az ország
ban, ’s ha a’ kimenetel őket annak másodszori szábadítóivá nem 
bélyegzi, csak a’ mégegyszeri kiköltözés marad nekik hátra, 
mint olly párt’ áldozatinak, melly bizonyára csak nehány 
procenttel szít jobban a’ zendüléshez, mint ők magok. ’S 
mégi s  a’ szabadelinii hírlapok a’ dom M i g u e l  elleni hábo
rúkor már megírták számukra a’ halhatatlanság' oklevelét ! 
(Béri. pol. Wochenbl.)

T e r c e i r a  herczeg következő felszólítást bocsátott ki: 
„Polgártársaim! Az ország’ szerencsétlen helyzete, ’s király
némnak és a’ monarchia’ alkotmányos chartájának tett hű
ség-esküm köteleznek arra , hogy erőmet a’ tartománynak ’s 
igazi szabadságnak többi ncmeslelkü védőivel egyesítsem. 
A’ nemzeten nehány kevés roszindulatúak zsarnokoskodnak, 
elnyomván a’ legnemesebb érzésű polgárokat, kik szabadsá
gunk’ törvénykönyvét ’s do n  P e d r o ’ leánya’ jogát győzö- 
delmesen kivívták a’ csatatéren. A’ rendnek teljes felforgatá
sa , a’ nyomorúság, mellyet a’ septemberi hitszegök az or
szágra hoztak, az általános hiteletlenség, mellybe estek, a’ 
magát ugynevező congressus’ illetlensége ’s rettentő heves
sége , esztelen ’s dühöngő szabályai, a’ trón’ legyalázói, cl 
vetemedett emberek’ befolyása , kik által a’ hazáért dicsőség
gel harczoltak’ szerencsétlensége okoztatott, mindezek bírtak 
a’ fegyverfogásra. Fáradozásink minden portugáloknál, kik 
e’ névre érdemesek, viszhangra találandnak ’s ők azon nemes 
vállalatnál, melly a’ királynénak ’s a’ chartának elleneik’ dii 
bétől leendő megszabadítását tárgyazza, magokat hozzánk 
csatolandják. Lissabon’ lakosi! Bosszúvágy ég bennem mind
azon meggyalázásokért, mellyekkel a’ hadsereg illetteték — 
azon hadsereg, melly az országnak ’s a’ szabadságnak tett 
szolgálatokért, a’ nemzet’ nemesb részének tiszteletét meg
nyerte. Czélom és bajtársaim’ czélja , a’ monarchiát azon Ör
vénytől visszatartóztatni, mellybe azt méltatlanok buktat
ni igyekeztek, az alkotmányos chartát visszaállítani, ’s baj
társaimmal egyesülve a’ rend’, béke’ , hazafiság’ ’s hitel’ kor
mányát fölállítani. Polgártársaim ! Kinek nem vert boszúsan 
szive azon gúnyért, mellyel dom Pedro’ leánya a’ királyné 
illetteték, kiért, hogy trónja megerösítessék, annyi portu
gál vér l'olya ? Jertek tehát, egyesüljetek ama’ vitézekkel, 
kik a’ charta mellett fogtak fegyvert. Villa da b ra ia i , opor
tói, almoriói, ’s lissaboni katonák! kapcsoljátok magatokat 
hozzám e’ dicséretes ügyért. Ki tagadhatná meg figyelmét 
e’ dicsőségre hívástól? ’s ki nem lenne mindenre kész , hogy 
a’ szabadságot a’ kényuralkodás’ hálójából kiszabadítsa ? Új 
itsuk meg előbbi frigyünket; biztosítsuk a’ királynénak trón
já t ,  Portugáliának a’ békességet és polgárainak az egyetér
tést. Hadi jelszavunk legyen: ,,A’ királyné ’s a’ charta!“ Ez
zel a’ bitorlót legyőzendjiik ’s ez által a’ békességet, a’ tör
vényes trónt és a’szabadságot ismét hclyreállítandjuk. — Que- 
lez , augustus’ 18. Herczeg T e r c e i r a . “

A’ ministeri sajtó a’ portugali chartistákat pártolja. „R it
kán olvastunk, mond a’ „M. Chronicle,“ utálatosabbat, mint 
a’ clubboknak a’ „National“ által közhirűvé tett felszólítása.

*) Darocától délszakra Xiloca folyam mellett.

’S azért, mivel az angol kormány az elvetemiiltekkel ellen
kedésbe jö tt ,  kik illy oklevelet terjesztettek el, az angol to- 
ry-sajtó által gyaláztatik. Valóban ezen vérengző kiityák ,,a’ 
portugál nép, a’ mi régi, hűséges, most pedig tőlünk elide
genedett szövetségesink.“ Mindazon mutogatása az Anglia 
elleni gyűlölségnek, mit ezen derék parancsolóknak tenni ked- 
vök tartja, új bizonyságkép említetik, hogy befolyásunk 
Portugáliába megsemmisíteték; mintha bizony egész nemzet’ 
charakterét egy maroknyi vérszomjuhozó barbárok’ magavi
seletével egynek kellene tartani, üe  mi teljes bizodalommal 
várjuk a’ nemzet’ igaz ügyének közelgő diadalmát. A’ portu
gál hadsereg ép, ’s két olly vezér alatt mint S a l d a n h a  
’s T e r c e i r a ,  a’ dolog’ jó kimeneteléről nem kételkedhe
tünk.

HFémetorszáft'.
Drezdában f. hónap’ 4kén méltólag ünnepeltetett meg az 

alkotmányi oklevél’ hatodik évnapja.
Megfoghatólag a’ bajor liberalismus sem akart az alkot

mányos rokonérzetek’ olcsó mutogatásával többi német test
véreitől elmaradni. A’ követek’ kamarájában indítvány téte
tett ’s el is fogadtatott az iránt: munkálódnék együtt a’ ki
rályi kormány követei által alkalmas utakon 's illető helyeken 
annak kieszközlésére, hogy Hannovera’ alkotmányszerii álla- 
potja épségébe visszahelyeztessék. — Véleményünk a’ folya
matban lévő szabadelmiiség’ politikai belátásáról nem a’ leg
kedvezőbb ; de még is az illy végzések’ szerzőiben és párto
lóiban fölteszünk annyi gyakorlatos észt,  hogy iizelmöktől 
(Treiben) valóságos sikert nem várnak, azaz hogy elméjök’ 
szüleményének megfelel saját kormányuk , a’ hannoverai pe
dig azálta l  magát elhatároztatnihagyandja. Egy kis hiúsá
gon kívül főkép „erkölcsi“ hatásra számolnak szellemroko
naiknál, ’s e’ czél’ elérésére nem haboznak egyfelől olly dol
gokba avatkozni, mellyek őket teljességgel nem illetik, 
másfelől saját kormányuk’ ellenére magoknak olly helyzetet 
és befolyást tulajdonítni, inellyre egyáltalában semmi joguk. 
Mostanság három illy eset fordult elő, ’s elvárjuk, valljon e’ 
három országgyűlés közül nem fog e legalább egy jogainak 
korlátái közé országatyai szelídséggel, de egyszersmind ko
molyan, visszautasítatni. (Béri. pol. Wochenbl.)

A’ bajor követeknek September’ 2ki kamara-ülésében, mi
dőn e’ pont :  „Az egészség“ IS4,500 forint évenkénti tőkével 
tanácskozás álá véteték, herczeg W a 11 e r s t e i n Károly kö
vet azon indítványt te tte , hogy a’ kormány a’ „hasonszen- 
vet“ (homoeopathiát) pártfogása alá vegye, a’ hasonszenves 
gyógyintézet’ számára Münchenben saját helyet mutasson ki, 
’s annak évenként 4000 forintot a’ költségvetésből (budget) 
adjon. Kiemelte ezúttal hasznos hatásait ezen intézetnek, melly- 
nek ő elnöke az epemirigy’ idejétől lett felállítatása óta; a’ miben 
S e i n s h e im gróf másod elnök is egyetértett vele. Welsch kö
vet v i z g y ó g y  i n t é  ze te  k’ felállítását javasolta. Báró Au f -  
s e e s z ,  J o r d a n  cs L e y b o 1 d mindkét javaslatot pártolták ; 
— ellenben S c h i c k  e n d a n c z ,  K r a p p  ma nn,  R i n g e  is 
és G m e i n  e r  (a’ három utolsó orvos) egyedül Wallerstein 
hercz. és L ös eh Welsch követ’javaslatát támogaták. S a n d a ’ 
vizgyógyintézetre nézve a’ vvunsiedli Sándor-fiirdőt ajánlotta ; 
Le e l m e r  ’s M ü l l n e r  consistorialis tanácsos, a’ különféle 
gyógyrendszereket önmagokra hagyatni kivánák; S e w a l d  
mértékletességi egyesületeket, mint előreóvó szert javasla, 
a’ hasonszenv’ hasznai felől kételkedők ’s az indítványok ellen 
szavazott. B e s t e i m e  y e r  úgy vélekedett, hogy mivel ezen 
dolgok sok pénzbe kerülnek, a’ jóváhagyással vagy az ügy’ 
eldöntésével homoeopathice, a’ vitatások’ folytatásával pedig 
allopathice bánjanak, hogy az országgyűlés bevégeztessék, 
nehogy ha az epemirigy Münchenben is ,  valamint minden
üt t ,  másodszor kiütne, a’ csigamászás nyargalássá változ
zék. S c h w i n d e l  illy gyámolításoknak közpénzekbőli meg
rendelése ellen kikelt. Wallerstein herczeg megengedő, hogy 
a’ hasonszenv az epemirigy’ idejében igen kedvező eredménye
ket nyújtott; de fennálló intézetre még most pótlékot ér
ték’ hiánya miatt nem adhatni. A’ hydropathia (vizgyógy- 
mód) ugyan későbbi találmány; de felötlő, hogy Gräfenberg- 
ből egy orvos sem jött vissza, hogy mellette ne nyilatkozott 
volna. Egyébiránt a’ kormány már rendeléseket t e t t , hogy 
erről magának felvilágosítást szerezzen. A’ kamara helyben
hagyta a’ kéreményt, herczeg Wallerstein Károly követ’ in
dítványát elfogadta, a’ másikat pedig félrevetette.

Olaszország'.
A’ „Diario di Roma“ szerint az epemirigyben megbetegul- 

tek’ száma September’ 2án 394re, a’ holtaké 194re ment; 
3kán 363 beteg és 183 halott; 4kén 301 beteg és 189 halott volt.

Modena, aug. 24.
Azon herczegi rendelet, melly azoknak, kik az 1831 dikí 

zendülésben részt vettek ’s e’ miatt elítéltettek , büntetéseit 
enyhíti, következő tartalmú: „Az e’ miatt raboskodók, kik
nek büntetés-ideje 1838ik év’ végével telnék ki, tüstént mind
nyájan szabadon bocsátassanak, mindazáltal a’ rendőrségi 
felvigyázása alatt legyenek. Azokra nézve, kiknek büntetése 
1839. évi januarius’ lje ’s 1843ki dccemb. Utolsó napja kö
zött végződnék, e’ büntetés, ha kívánják, ugyanannyi évig 
tartandó száműzésre (a’ herczegi statusokból) változtathatik. 
Azok,  kiknek büntetése 1848iki decemb. utolsó napjáig ’s 
nem tovább terjedne, az utolsó öt évet száműzésben tölthe
tik. Azok, kiknek büntetés-ideje 1848. végénél tovább tar
tana, az utolsó hét évet száműzésben tölthetik e l ,  vagy pe
dig, ha akarják, örökös száműzést választhatnak, melly utolsó 
esetben azonnal szabadon fognának bocsátatni, de a’ her
czegi statusokat tüstént ’s örökre el keilend hagyniok. Azok
nak, kik éltök’ fogytáig gályára Ítéltettek, büntetése kegye
lem’ utján 20 évre lágyítatik. Azon esetre, ha valaki az 
ideiglen vagy örökre számüzöttek közül a’ herczegi s tatu
sokba visszajőni merészelne , ismét előbbi büntetésébe esik, 
’s még 300 fr. bírságot tartozik fizetni, melly feladói között 
fog elosztatni.

T ö r ö k o r s z á g .

Konstantinápoly, aug. 23-
A’ kapudán basa semmikép M e h m e d  Al i v a l  össze nem 

jöhetett. Úgy látszik, az alkirálynak nem volt kedve beszéd
be eredni vele, ’s azon tudósításra, hogy őt az admiral föl
keresendő , mindjárt megváltoztatá utazási-tervét annyira, 
hogy ez úttal nehezen jövendnek össze. A’ porta ezt igen 
rósz néven veszi ; ugyanis azt reménylte, hogy egy közeleb
bi értekezés által azon feszültség megszünend, mellyben 
Mehmed Alival van, és jobb viszonyokba léphet. Ebben meg
csalódott, és most kezdi már átlá tni,  hogy Mehmed Ali a’ 
dolgok’ előbbi á l lá sá t , meg akarja hagyn i, melly arra lá t
szik számítva, hogy a’ porta’ segédforrásai egy olly békes
ségben , melly nem egyéb fegyvernyugvásnál, kiinerítesse- 
nek. Ennek szükségkép meg is kell történnie, ’s Mehmed Ali 
czélját tökéletesen elérendi, ha ellenséges állása által a’ 
szultánt felesleges hadsereg’ tartására 's költséggel nem győz
hető előkészületekre kényszerítheti, hogy a’ megtörténhető 
esetre elöállhasson és táborozhasson. Tanácsosabb volna a’ 
portának, mindjárt egy elhatározó lépést tenni ’s a’ bizony
talanságtól és alig tűrhető helyzettől megszabadulni, mint 
magát hol ide hol amoda orránál fogva hurczoltatni, ’s utóbb 
is azon pontra ju tn i ,  mellyet szorgalmatosán kikerülni ipar
kodik; vagy hogy engedékenynek mutassa magát és az alki
rálynak fejedelmi jogot engedjen, mellyre számot tart ’s an
nak elérhetésére semmi eszköztől nem irtózik. A’ dolog te
hát figyelemre méltó ’s nem olly könnyen elintéztethető, 
mint látszik, és az előbbieknél komolyabb bonyolódásokra 
kell készen l enni , hacsak az európai hatalmasságok most 
már arra nem ügyelendnek, hogy egy olly catastrophét, 
melly nem csak keletre, hanem a’ világ’ más részeire nézve 
is kiszámithatlan következésül le h e t , vagy kikerüljenek, vagy 
azt egészen megsemmisítsék. Franczia- ’s Angolország olly 
terhes viszonyt toltak a’ portára, ’s Francziaország’ ’s Anglia’ 
kötelessége volna , ha a’ török nemzet iránt olly valóságos 
és erős vonzódással viseltetnének, mint mutatják, azt meg
könnyítői ’s a’ porta’ aggodalmát jövendőre elhárítani. Ezt 
nagy megerőltetés nélkül megtehetik; csak Kairóban kellene 
olly hangon szólaniok, millyennel egykor itt szólották. De 
távol ettől, inkább a’ franczia kormányt többtöbb akadályokat 
gördítni látunk a’ porta’ elébe, ha arról van a’ szó, hogy 
tekintetét vazalljainál erőbe helyezze, mihelyt ezen vazal- 
lok a’ franczia érdekbe keveredvék. Ez történt az egyiptusi 
alkirállyal, e’ történik most a’ tunisi deyjel, ki a’ franczia 
kormány’parancsára viszi hivatalát, mig a’ portának oka van, 
azt hivatalából letennie. Mondják, hogy a’ kapudán basa 
szándékozik még egyszer Tunishoz közelítési próbát tenni, 
’s ott líj igazgatóságot felállítani.

Jelentés. Folyóírásunkhoz ígért m o h á c s i  üt
közetet, melly Mohácson a’ püspöki lakban létezőről 
vétettetik le , ha olly t. ez. urak is meg akarnák szer
zeni, kik lapjainkat nem járatják, ezennel jelentjük, 
hogy a’ képre az előfizetést October’ végéig 2 forint 
pengővel elfogadjuk, azontúl a’ képnek ára 3 forint 
pengő leend; — kérjük pedig egyszersmind a’ n. é. 
közönséget, méltóztassék bér váltott levelekkel rende
léseit minélhamarabb megtétetni, hogy mi is tudhas
suk a’ nyomtatandó példányok’ számát meghatározni.

Újságunkhoz jövő félévre a’ s i k l ó s i  ütközet fog 
kapcsoltatni; kik tehat egyuttal ezt is meg akarnák 
rendelni, a’ két képet együtt megrendelő t. ez. urak
nak 3 for. 30 kr. pengő előfizetésért szolgálandunk.

Az Ismertető'' szerkesztősége.

SZEMLÉLŐ ÚJ ALAKBAN.
Az ellensúly, melly elébbutóbb egyensúlyt szül, li- 

teraturában szintúgy, mint minden egyébben, kiilön- 
külön közhasznú tekintetek’, ezélzatok’, szándékok’, 
eszközök’ kifejtésére, kiőrlésére felette kívánatos A ’ 
SZEMLÉLŐ ’S LITERATÚRAI LAPOK ez’ irány
ban itt Kassán a’ felföld’ fővárosában nem kevés áldo
zatokkal munkáltak. De az idő’ folytával járó tapasz
talás felfedez minden vállalatba csúszó fogyatkozásokat 
sejteti a’ hiányokat, és igazításokat javasol. Azért 
számosb barátinknak’ és lapjaink’ pártfogóinak tanácsát 
követve, ezeket mindinkább tökéletesíteni szándékozók 
October’ ltől kezdve folytatni kívánjuk.

Werfer Károly adandja a’ nyomtatást, papirost és 
a’ hozzájáruló képeket. Mivel pedig egyszersmind egy

kőmetsző-intézetnek tulajdonosa, mindent egyesíthet, a’ 
mi a’ legfeszültebb kívánatnak megfelelhet: héti ira
tunkból ezentúl minden héten egy ív jeleneiül meg négy 
kőmetszettel, melly vagy jelesebb kortársaink’ képe, 
vagy hazai ’s külföldi vidékeknek rajza , vagy a’ ter
mészet-tudomány’ ’s história’ köréből válogatott tárgy 
leend, és igy fél esztendő’ lefolyta alatt 1 0 4  csinos 
kőmetszetet veend az olvasó. De még itt sem állapodott 
meg Werfer Károly; hanem minden előfizetőnek, ki 
az egész folyamatot tartá, az évnek végével a’ d r e s -  
d a i k i r á l y i  k é p t á r n a k  j e l e s  m ü v e i b ő l  egy 
csinosan metszett képpel szolgáland díjul.

Czímje a’ folyóiratnak ez lesz:

a’ Természet’, Művészet’, és Litera túra’ 
körében.

K É P T Á R R A L
a’ hasznos’, szép’ cs jó’ terjesztésére.

A’ szerkesztő azon fog igyekezni, hogy lapja az 
itj«’ , agg’, tudós’ és tanúim kívánó’ vágyainak egy
formán megfelelhessen. A’ mint tartalmának következő 
vázolata mutatja:

1) Minden, mi a’ költés’ kötött vagy kötetlen tollú 
körébe tartozik.

2) A’ világ’, de különösen a’ magyar nemzet’ egy
házi ’s polgári történeteit érdeklő vitatások, visgáía- 
tok, a’ hajdan’ ’s jelenkor’ nevezetességei, fontod ok
levelek, szerződések, nemágozatok.

3) Népek’ és nemzetek’, városok’ és tartományok’ 
esmértetése, statistikai, topographiai ’s történeti te
kintetben, népszokások, egyes vonások művelődési 
előhaladásokból, geographiai felfödözések, jeles uta
zások.

4) Jeles férjfialt’ és asszonyok’ életrajza, egyes ér
deklő vonalok életükből, koszorús írók’ kifejlődése, 
világot nem látott levelezéseik.

5) Rövid értekezések a’ tudományok’ minden ága- 
zatjából, kivévén a’ politikát ’s theologiát.

6) Jeles eredeti vagy fordított munkák’ próbaközlései.
7) Az élővilág’ esmértetése, maradványai’ felfödö- 

zésének jelentése ’s leírása.
8) Philologiai értekezések.
9) A’ szinészség minden nemzeteknél, de legin

kább nálunk.
A ’ Literatúrai lapok kiterjednek:
1) Józan, de soha személyt érdeklő kritikára, mü- 

birálatokra, a’ legjobb kritikai havi iratok’ kivonatjaira.
2) Előterjesztik a’ literatura’ állapotját, mint ná

lunk, úgy minden müveit nemzeteknél.
3) Jelentik a’ tudós foglalatosságokat.
4) Minden új vagy régi, de ritkább könyvek’jelen

téseit elfogadják.
Az előfizetést elfogadja minden cs. kir. postahivatal 

és könyvárus. Helybéli ára fél évre 4 forint pengőre 
menend, a’ postabérrel pedig fél évre 4  for. 4 8  kr. 
tészen. Helyben az előfizetést elfogadja az alólirt kiadó.

Legnagyobb nyolezadrét fiumei vclinen felette sűrűn, 
de olvashatóan nyomatva, minden héten pénteken négy 
képpel négy lapon fog úgy megjelenni, hogy egy íven

többet foglaljon magában, mint akármelly honi folyó 
irat két, sőt három annyin.

A ’ correctnrával ügyes külön személy kirckesztőleg 
lesz megbízva, és minden bévett kijövendő eredeti dol
gozat egyegy ívért két arannyal a’ beérkezés’ napjától 
fogva hat hét’ lefolyta után, azonnal ott, hol a’ bekül
dő kivánandja, jutalmazva; a’ meg nem jelenő mun
kák haladék nélkül mihelyt csak lehet kÖltségtelen al
kalommal visszaküldendők.

Bérmentetien leveleket, vagy nyalábokat a’ szerkesz
tőség el nem fogadhat.

Igyekezet, fáradság, áldozat nein fog múlni. Az 
olvasók előtt esméretes nevezetesebb Írók szólítottak 
fel a’ haza’ minden részeiről, hogy kivált hont érdeklő 
esméretek, adatok, javulótok, törekedések közöltesse
nek, terjesztessenek, a’ külföldet illetők pedig úgy  
adattassanak elő, hogy az előadásból kisebb vagy 
nagyobb mértékben, és minő módosításokkal honunkra 
lehető alkalmazhatásuk hitessék, ’s e’ folyóirat practicus 
hajlatot nyerjen.

A ’ színészi bírálatok csak dióban, de húsos, ép, 
érett és nem üres vagy redves dióban fognak adatni.

Köz pártfogástól függend c’ folyóirat’ árának vál
toztatása nélküli további tökélyesülésc ’s szaporítása.

Kassán, augustus’ 2kán 1S87.

K  o v o c s ó c % y  M i h d l y , 
tulajdonos szerkesztő.

IV e r f e r  K d r ő t y ,
kiadó. (8)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridrih.
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T a r t a l m a :
a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
liirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi ujsag- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

lé»’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i adj a

Balásfalv i  Orosz József.

F e l t é t e l e i t :
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4- 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnálf 
vagy Wiyund K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskúti Länderer Lajos' könyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czíin alatt küldetendők: ^A' Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izeden bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem A’étetnek.

Magyarország és Erdély.
Ö cs. k. a. Felsége a’ lies se ni választó her- 

c z e g ’s együttigazgaló ő magasságát, iránta visel
tető magas barátsága’ ’s tisztelete’ jeléül sz. István 
a. m., k. jeles rendének nagy keresztjével megaján- 
dékoz11i méltéztato<t.

Ő cs. kir. ap. Felsége Tolnai gróf F e s t e t i c s  
Sámuelt cs. kir. kamarássá; továbbá

F. e. aug. IHkán költ legfensőbb határozatánál 
fogva , Tv r dy 1 stván bittsai lelkészt, és S z t a r é k  
Fajos solnai árva ház igazgatót, nyitrai főkáptalan- 
beli tisztel, kanonokokká; nemkülönben

A ’ csongrádi lelkészt és lioldmező-vásárlielyi al- 
esperest, csútlii sz. Eustach’ —, a’ zimonyi lelkészt 
D r e n o v á c z  Kozmát pedig Magdolin’ vagyis sz. 
Magdolna’ prépostjaivá kinevezni; végre

P o s z v i k  Mihályt, a’ soproni nemz. iskola’ ta
nítóját, az ifjúság’ oktatásában szerzett érdemeinek 
jutalmául, szalagos kis arany érdempénzzel mega
jándékozni kegyelmesen méltóztatott.

Baja, sept. 13-
Mit a’fényes előkészületekből sejditénk, azt September’ I l ik 

napján a’ bácsi örömünnepen pompásan valósulva is láttuk, 
midőn méltóságos Almási R u d i c s  József ur, nagyméltóságií 
magyar királyi helytartói tanácsnok, aranysarkantyús vitéz a’ 
sz. mm., bölcselkedés’ és törvények’ tanárja — Bács-Bodrogh 
törvényesen egyesült vármegyék’ főispány-helytartói székébe 
ünnepélyesen bevezettetett. Mindent megtevőnek Bács-Bod- 
rogli megye’ lelkes k a ra i’s rendei és buzgó lakosi a’ tisztelve 
szeretett honfinak, ezelőtti nagyérdemű alispányuknak , mi 
ezen mindenkinél kedves ünnepet fényessé, pompássá, dicsővé 
tehető. A’ pazarfényű nemesi lovag-dandár (bandérium) a’ 
nemes-militicsi, szabadkai, újvidéki, zombori, koronái ke
rületi nemes és polgár lovag-dandárok’ öt százig számítható 
’s fényben egymást felülmúló csoportozata , a’ bajai díszru
hás gránátos gyalogszázad , és számosabb mezővárosi ’s fa
lusi gyalogcsapatok ismét öt százig, mind muzsikai külön 
bandákkal, pompázva emelők a’ húsz ezernél többre sokasult 
nézők’ tarka seregét. Számos czifra diadalkapuk ’s tiszteleti 
ívek, mellyeken a’ földészet, kereskedés, művészet 's The
mis’jelenségei ragyogtak, ezekhez alkalmazott versekkel dísz
lének. — Uly fényes előkészületek között vasárnap délutáni 
négy érakor kezdődvén az ünnepies menet, a’ főutezán ösz- 
szesereglett töménytelen tisztelkedők’ örömkiáltozási ’s a’ 
küldöttségek’ váltogatott üdvözlései fogadák a’ pompás hat 
lótól vonatott díszkocsiban tündöklő főkormányzót, ’s szün
etlen örömrivalgás kísérő a’ megye’házáig, mellynek erkélyén 
a’ pétervári katona-ezred’ muzsikakara tisztelkedett, ’s a’ lép
csőkön álló fényes küldöttség által üdvözölve vezettetvén föl 
a’ főispányi lakásba, innen kevés vártáivá gyalog indult a’ 
megye’ háza előtt fölállított tisztelkedő dandárok’ megszem
lélésére , ’s harsány üdvözkedő éljenek között tért vissza 
megyei lakásába. Estve a’ zombori utczák fényesen kivilágít
va , magán a’ megyeház’ homlokzatán 10 ézer lámpa csillo
g o t t , mellyek’ fényárjából e’ két vers tündöklött elő:

Bács megye szüle, dicső Ru di  e s ü n k !  Koszorúzza f i á t  ma;
’S még jelesebb jutalom, a’ nép’ áldása, reád vár.

Mindenütt szerte csillámlának a’ diadalívek ’s magányosok 
által készített tiszteleti oszlopok's fölirások, mellyek között 
a’ kamara-igazgatósági, a’ csatorna-társasági, a’ casinói, a’ 
városházi, ’s a’ zsidóság által emelt, mellynél a’főkormány

zó’ jóltalált mellképe csillogott, kitiinöbbek valónak. — A 
várostérre jólrendezett tűzijáték csaló ki a’ mulatókat, szóval 
minden utczát öröm , vigalom , üdvözlési kiáltozások töké
nek el , ’s ez reggelig tartott.

Másnap ismét mindenki a’ megye’ háza felé sietett: a’ 
szomszéd megyek’ pompás öltözetű küldöttei, a katonaság 
tiszti kara , a’ da n dá r o k  , szóval a’ több mint húsz ezerre 
számítható nézők’ tarka serege. Kilencz óra után a’ megyeházi 
udvaron állított sátorban tisztelt első alispányunk gyűlést 
nyitván, fényes küldöttség által hivatott ’s harsány éljen- 
iidvözlések között jelent meg székébe a’ tisztelve szeretett 
fűkormányzó, ’s letévén magyarul esküjét, iontos ’s a’ hallga
tókat érzékenyen megható beszédét neki tulajdon jeles szó
noklattal elkezdvén , abban főkormányzói fényes körének ha
talmas kötelességeit ékes és nyomós szavakkal előmondá, 
mellyet többszöri jelesítési éljen - üdvözlések leibe - félbesza- 
kasztva hirdetének. Ezt megyénk’ első alispánya’ érzékeny 
’s velős, majd megyei főjegyzőnk’ ünnepélyes beszédei köve
ték, az egészet a’ szentegyházba induló menet ’s az ég’ urának 
bemutatott háladási szent tisztelkedés zárván be. — Ezek 
után harmadfél órakor a’ roppant ebéd fejér, vörös, zöld, kék 
és sárga színekkel jelelt teremekben , úgy az alsóbb osztály
okra kirendelt különös helyeken terített asztaloknál harmad
fél ezer hivatalosak vendégeitekének meg, ’s a’ valóban nagy 
bőségben szétosztott pezsgő palaczkok közül számtalan po
harak üriilének a’ Felséges Fejedelem’, országló ház’ Főhcrcze- 
gei’ , országunk’ nagyjai’ ’s a’ szívből kedvelt főkormányzó’ 
hoszú ’s szerencsés életéért. Végezetül esti nyolczadfél óra
kor 1800 családra osztogatott bállapok által meghívott tel
jes pompájú ’s pazarfényii vendégeknek megnyílt a’ vidám 
tánczmulatság, mellyben reggelig öriilének a’ tánezolók. Mind 
az ebéd , mind a’ bál alatt a’ tiszteleti őrszolgálatokat a’ ba
jai csinos polgárgránátosok tevék. Több magyar, latin és 
rácz üdvözlő versezetek osztogattatának , mellyek a’ lelkes 
főkormányzó’ fényes erényeit ’s országos érdemeit magaszta- 
lák, ’s a’ legszebb reményeket éleszték kebleinkben, hogy ő 
anyjának igaz atyja leend, azaz Bács megyének, melly őt szil
lé , főkormányát atyailag ’s a’ majd ötszáz ezer bácsi nép’ 
boldogságára ’s megyéje’ virágzására intézendi. Ez örömiin- 
nep’ jelességeí közé tartozik, hogy épen September’ Ilikén, 
mellyre bevezettetési ünnepét’választó kedves főkormányzónk, 
megyénk 140ik évnapját iilé a’ zentai ütközetnek, mikor E u 
g e n  fővezér Bács megyét a’ török rabigától megszabaditá.

S . . . k .
Fiume, sept. ló.

Legközelebb lefolyt augustus hónapban a’ magyar tenger
mellék’ főbb kikötőiben, úgymint: Fűimében, Buccariban, 
és Portorében, következő volt a’ hajókázási ’s kereskedési 
folyamat: ugyanis az említett időszakban e’ három kikötőbe 
érkeztek üresen elsőbbrendű hajók (navigli di lungo Corso): 
ausztriai 10, tonnaterhök 2619; amerikai 2 ,  tonnaterhök 
397; pápabirtokbeli 1, t. t. 144; szardíniái 2 ,  t. t. 420;  
svécziai 2 ,  t. t. 727; lübecki 1, t. t. 314. — Szinte üresen 
nagyobb hajók (navigli di grande Cabottaggio) : ausztriai 89, 
t. t. 4453; pápabirtokbeli 4 ,  t. t. 133. — Végre kisebb ha
jó (navigli di piccolo Cabottaggio): ausztriai 240,  t. t. 822.
— És igy összesen érkezett üres hajó 352, tonnaterhök 10,031.
— Ugyanezen kikötőket pedig elhagyók üresen nagyobb ha
jók : ausztriai 32, tonnateriiök 1245 ; pápabirtokbeli 9 ,  1.1. 
259;  kisebb hajók: ausztriai 29S, t. t. 1007. Összesen te
hát 351 hajó, tonnaterhök 2 547. — Terhelt hajó pedig ér
k eze tt , elsőbbrendű nagyobb: 79, t. t. 2564 ; a’ rajtok be
hozott árúknak értéke 75514 for. Kisebb: 148, t. t. 773, a’ 
behozott árúk’ értéke 16,434; és igy összesen érkezett terhelt 
hajó 227, tonnaterhök együttvéve 3337. — A’ behozott árúk

nak összes értéke 91,948 for. — Terhelt hajó távozott: el- 
sőbbrendú 18, tonnaterhök 4539 ; a’ rajtok kivitt árúk’ ér
téke 91,203 for. — Nagyobb 162,  t. t. 7057; a’ kihordott 
árúk’ értéke 295,102 for. Kisebb 85 , t. t. 499;  az árúk’ ér
téke 8200 for. Összesen tehát távozott terhelt hajó 265, t. t. 
egybevéve 12,095. A’ rajtok kihordott árúik’ összes értéke 
394,505 for. — Már most a' behozott árúk’ értékét a’ kivit- 
tekéből lehúzván, kiviláglik, hogy a’ kereskedési mérleg a’ 
múlt hónapban 302,557 forintig ez. pénz. volt reánk nézve 
tettleges.

* _ Zágráb, aug. 25-
Legújabb hivatalos értesítések szerint a’ marhadög a’ lic- 

cai és 2ik bánsági határőrző ezredek’ kebelében még ugy- 
annyira uralkodik, hogy aug. I2éig,  összesen 167 darab 
szarvasmarha betegedett me g , mellyek közül 29 meggyó
gyult , 75 elveszett, ’s 63 gyógyítás alatt van. Ennek követ
kezésében a’ vásárok’ tartása ezen kerületekben eltiltatott. — 
Szinte hivatalos tudósításokból tudjuk,  hogy a’ marhadög 
üalmátországban is , nevezetesen pedig a’ zárai kerületben, 
kiütött , ’s az ottani kormányszék által e’ nyavalya’ további 
terjedésének meggátlására hathatós rendelések tétettek,

Pest, sept. 2-
S t r a s s e r  Salamon nagykereskedő’ megbukása itt nagy 

benyomást csinál. A’ tartozások, mennyire eddig tudvák, fél 
millió pengő forintra mennek. Bécsi gyárosok legtöbbet vesz
tenek e’ bukásnál. — Némi idő óta itt nagy számú hamis 5 forin
tos banknóták jöttek forgásba. A’ rendőrség nyomára akadt a’ 
forrásnak, ’s több személy fogatott be; közöttük egy pap.

Hires tájfestőnk M a r k ó ,  Kis - Mártonból Sopron megyé
ben, ki külföldön méltán „magyar Claude Lorainnek“ ne
veztetik, egy négy láb magasságú képet készített, melly je 
lenleg Bécsben van és 1200 pengő forinton kelt el.

A’ világszerte hires zongora-virtuos L i s z t ,  Eszterházy 
herczeg’ tisztjének fia, született magyar , privát-levelek sze
r in t,  a’ télen Párisban maradand.

A’ gözliajóknak iniltilás - és lü'kezés-najijai 
octobei* liéna|iban 1839.

Nádor, 42  lóerejü:
Becsből Pozsonyba (délután) . . . .  4. . 11. . 20. . 27.
Pozsonyból Pestre ( r e g g e l ) ...........  5. . 12. . 21. . 28.
Pestről Pozsonyba’s Bécsbe (reggel) . 7. . 14. . 23. . 30.

Árpád, 80 lóerejü :
Bécsből Pozsonyba (délután) . . 1. . 8. . 15. . 22. . 29.
Pozsonyból Pestre (reggel) . . . 2. . 9. . 16. . 23. . 30.
Pestről Pozsonyba’s Bécsbe (reggel) . 4. . 11. . 18. . 25. 

Zrínyi, 80 lóerejü :
Pestről Zimonyba és Drenkovára . . . .  13. . . . 29.
Zimonyból P e s t r e ....................................  6. . . . 21.
llrenkováról Zimonyba.............................. 4. . . . 19.

I. Ferencz, 60 lóerejü:
Pestről Zimonyba és D re n k o v á ra ................. 6. . . . 22.
Zimonyból P e s t r e ..............................................14. . . . 30.
Drenkováról Z i m o n y b a ....................................12. . . . 28.

Aryo, 50 lóerejü :v
Skela-Cladováról G a la c z ra ............. 13................ 29.
Galaczról Skela-Cladovára.............  3............. 20.

Maria Dorothea, 70 lóerejü:
Galaczról Konstantinápolyba.................... 2............. 19.
Konstantinápolyból G a la c z ra ....................14................ 30.

I. Ferdinand, 100 lóerejü:
Konstantinápolyból T rap ezu n d b a ....................... 13. . . 27.
Trapezundból Konstantinápolyba..............................................

Herczey Metternich Kelemen, 140 lóerejü:
Konstantinápolyból Smyrnába ) . , , ,,o , ,. r i i ;  minden heten egyszer.Smyrnabol Konstantinápolyba )

V a l a u a i  a ’ B* ü  a I e  E* «“ «1 é  s  r  ö  1.

Kassán, a’ 90iR hónap’ elején.

Minap belép hozzám M a g a s z t a l f a l v i  és B e c s  m é l 
f a l v i ,  mindkettője összepengetvén taréjos hoszu vas sarkan
tyúját; az utolsó még csak fejét sem billentve meg,  mintha 
felnyársalták volna, a’ másik mintha léczet nyelt vala le, feszes 
derékkal ugyan, de még is úgy, hogy meghajtható fejét, ’s 
meg is hajtó egy kevéssé, ’s azt a’ kérdést teszi Magasztal
falvi: hogy tetszett a’ msgos gróf ur ő nagyságának a’ köz
lekedésekről szóló czik a’ minapi Hírnökben ? — Belevág 
szavába Becsmélfalvi: Ugyan mit beszélsz a’ harmadik sze
mélyben annyi hoszu czimzetekkel és epithetumokkal! Azt 
akarja tudni, úgymond , mit gondol a’ gróf azon általányos
ságokkal teljes czikről ezen uj hírlapunkban ?*) Ezen az 
utón mindent lehet magasztalni, mindent becsmérelni, a’ tü 
zet úgy mint a’ vizet; hiszen nincs hasznosabb dolog a’ tűz
nél, mig házakat nem éget, ’s víznél, mig azokat be nem 
borítja. Az órány gyönyörű találmány , de mikor boszús 
szívnek arra eszköz, hogy jelelje ki az óranegyedet, raelly-

*) Hihető , a’ 4. számítani „Levelezés“ értetődik iít. A' sz.

ben tőr veressék az ellenséges vágytárs’ keblébe, már akkor 
a’ le gremekebb órány is bűnre vezet. Nem szenvedhetem e’ 
haszontalan általányosságokat; én a’ tettleges dolgoknak 
vagyok szeretője. Úgy e igazam van gróf uram?

M. De a’ közlekedéseknek hasznai véghetetlenek; ki kell 
azokat fejtegetni az érdemes közönség előtt, meg kell egy- 
átaljában szerettetni a’ nagyérdemű otthon ülni szeretőkkel, 
a’ bölcs utazni fölökkel, vizen szép gőzhajóban, szárazon pe
dig gyönyörű vasúton, a’ szaladó kocsi’ sebességétől 'irtó- 
zókkal.

D. Nem gondoltam az urakat jó barátságok’ létére olly el
lenkezőknek. A’ közlekedéseknek nagy barátja vagyok, ’s 
azt gondolom , hogy azoknak még nálunk sincsenek sok el
lenségeik. Erről , mint az Istenben boldogult kanczellár 
P á l f f y  Károly szokta vala mondani, sokat lehetne beszéleni. 
Én a’ nálunk immár fennálló közlekedéseknek még igen sok 
hiányát látom.

34. En pedig már eddig is sok hasznait és nem kevés ja 
vait tapasztalom.

11. Talán azt — mert csak hazámra szorítom magain’ — 
hogy Pozsonyban a’ Duna’ partján álló ’s a’ gőzönyek’ kikötő
jéhez olly közel eső „Nádoru fogadó, hol a’ le vagy fel ha
józni akarók beszállani szoktak, olly távol esik a’ hajózási

vállalat’ házától, hová az utasok pogyászaikat elküldeni kény. 
teleníte tnek ?

D. Ez egy kis alkalmatlanság, melly bizonyosan meg 
fog idővel szűnni. *)

M. Ugyan mi ez azon gyönyörűséghez, hogy a’ gőzönyön 
öt órakor reggel elindul az ember Bécsből, és már nyolez 
órakot reggelire Pozsonyba érkezik? Minap onnan a’ Ná
doron reggel egy fertály kilenczre nézőkkel rakott partról 
szakadva, már nyolez órakor a’ pestinél kötöttünk ki.

B. Szerencse, hogy eső nem e s e t t ’s a’ hajó’ tatján pipáz- 
gatni, a’ Dunába köpdösni lehető ; különben, mivel a’ Nádor
nak nincs közös teremje, (?) a’ férjfiaknak külön, a’ nőnem
nek külön kelle vala szorulni, és számos pipások lévén közt
ünk , köpőládák’ hiányában nem tudom, hogy köpdöshet- 
tiink volna le a’ hajó’ korbajának nem igen tágas ablakain az 
ezüst tükrű széles Isterre, a’ régiség’ ezen hires istenére**). 
De még azt sem t udom,  fértünk volna e meg minnyájan a’

*) Meg is szűnt már részint, részint soha sem létezett; mert az uj két 
vendéglő „a’ Hattyúhoz és a’ Gőzhajóhoz“ sokkal közelebbek a’ 
kikötőhez mint a’ Nádor, sőt a’ „zöldfákhoz“ is, hogy pedig a’ pod- 
gyászt a’ vállalat’ házához elküldeni kénytelenek volnának az uta
sok, annak hírét nem hallotta a' sz.

**) A’ dohányzás általában tilos a’ teremben. A ' sz .



Kol os vá r a  i t September’ lső napján „árvák’ felügyelő
jévé“ az ottani városi tanácstól ajánlott három személy kö
zül, a’ választott polgárok’ közönségének közgyűlésében, szó
többséggel Y e s z p r é m i  László választatott meg.

# -*•

A u s z t r i a .
Becs, sept. 20-

Tegnap ő Felségének az uralkodó Császárnénak születés- 
ünnepén nagy szertartás és családi lakoma tartaték Schön- 
brunnban, mellynél a’ császári családnak minden tagjai meg
jelentek. Ő Felsége a’ Császárné’, részéről, minden ünnepé
lyes szertartást elmellőztetni kivánt és az cstvét a’ Nádor és 
Károly Főherczegek’ családi körében töltötte. O Főherczeg- 
sége a’ Nádor mintegy 8 napig fog itt mulatni. I s t v á n  Fő- 
herczeg, szeretett Nádorunk’ fia, midőn e’ hónap’ 4dikén 
Koblentzben a’ pattantyúsok’ és sánczásók’ gyakorlatinál 
jelen volna, egy tiizakna (mina) pattanásakor gyenge sebet 
kapott. A’ kavicsdarab épen a’ főnek tar to t t , de i t t ,  szeren
csére, a’ kalap’ vastagsága ellankasztotta a’ csapást, melly- 
nek,  hála az égnek, komolyabb következési nem lettek. Kü
lönös, hogy ezen alkalommal a’ Főherczeg’ legközelebb álló 
kíséretéből sem sérült meg senki. J á n o s  cs. k. Főherczeg- 
ről Wosnosenskből f. h. 17én örvendetes tudósítások érkez
tek. A’ főiig. September’ 15én szándékozott Sebastopolon 
keresztül Konstantinápolyba indulni. Ma e’ íoherczeg’ könyvei 
’s mindennemű holmiai T riesten keresztül Athénébe előre
küldettek, mivel az első vesztegidőt Athénében fogja töl
teni. — Konstantinápolyba a’ szultán’ számára szánt császári 
két fogat pompás ló tegnap hajón elviteték. F. h. 19én „Ma
ria Anna“ gőzhajó Linczhől estve visszaérkezett ’s Nussdorf- 
nál vete horgonyt. Ezen első útját oda és vissza szerencsé
sen végezte. — Nehány nap előtt F e c h t i g  bárót status és 
conferentialis ministert ’s a’ legfőbb törvényszék’ volt elnö
két a’ szél megütötte. Ugyszinte P i c h l e r  Karolina hires 
költőné’ férje is ,  kormányi tanácsos és a’ statusnak sokévi 
szolgája , Badenben szélütés’ következésében meghalt.

lagyb riÉ a im iti.
C a m b r i d g e  herczeg sept. 6kán reggel Angliába megér

kezett.
Miután L i c h t e n s t e i n  herczeg küldetésének, t. i. hogy 

ő Felsége az ausztriai Császár’ szerencsekivánatát Vi c t o 
r i a  királynénak trónralépte’ következtében megvinné, eleget 
te tt ,  O r l e a n s  herczeg’házasságára nézve hasonló bizomány- 
nyal Párisba utazott.

O’C o n n e l l  hoszas hallgatása után az irlandi nemzethez 
annál hoszabb levelet intézett, melly a’ f. h. 8i „Courierban“ 
már két sűrűén nyomtatott hasábot tölt be, ámbár még 
nincs egészen közölve, hanem a’legközelebbi lapban folytatá
sa igértetik. E ’ levél Derrynane-Abteiban September’ 2kán 
k ö l t ’s imigy kezdődik: ,,A’ választások bevégződtek. A’ ki
rályné’ ’s Irland’ baráti kikiizdötték a’ győzödelmet, a’ leg
dicsőbbet azok között, raellyeket Irland valaha nyert!“ Erre 
az iró azon érdemeket, mellyeket, véleménye szerint, Irland 
a’ szabadság’ ügye körül Angliában szerzett magának, elő
számlálván ’s hozzá tevén, hogy nem akar igazságtalan len
ni a’ szabadságnak Angliában ’s kivált Skócziában létező szá
mos baráti iránt; hogy az irlandiak nem egyedül viaskodva, 
hanem azon súly á l ta l , rnellyet a’ mérlegserpenyőbe vetet
te k , dönték el a’ győzödelmet, honának következő lelkesült 
dicséretére fakad: „Oh Irland, oh hazám! Hogyne örvende
nék a’ honszeretetnek ’s nyilvános erénynek ama’ fényes tet
tein , mellyeket a’ csodálkozó világ’ láttára követtél el? — 
Hogyne vigasztalnám magamat, ha tekintem hatalmas mü
veit egy óriáserejü , de békés szabadságszellemnek, mellyet 
fölébreszteni ’s ösztönözni kissé talán én is segítettem; 
hogyne vigasztalnám magamat ezen örvendetes érzelmekkel 
azon gyalázatért’s rágalomért, mellyeket reám Irland’ állí
tott baráti, de valóságos ellenségei halmoztak? De, ah! nem 
kell e magamat egészen elfelednem, midőn egyfelől Irland’ 
érdemeiről ’s tetteiről van szó, másfelől pedig azon kegyet
len ’s égbekiáltó igazságtalanságról, mellyet az szenvedett? 
A’föld’ kerekségén egy ország sincs, melly olly magas erény’ 
tanujeleit adta volna mint Irland; egy ország sincs, melly 
olly sokáig tartó igazságtalanságot, olly véres elnyomatást 
tapasztalt ’s olly kegyetlen, fáradatlan rágalom’ áldozata 
lett volna. Ama’ sötét korszakokban, midőn vad népek’ csor
dái Europa szerte a’ műveltségnek és tudománynak még nyo-

korbaban, hacsak mi ifjabbak nem törünk valahogy a’ nőnem’ 
szobájába.

D. Ilahogy az nem erőszakkal történik, talán nem kerge
tik ki onnan az urakat ?

M. Igyekeztünk volna mulatni az ott csupán egymás’ bá
mulására összegyűlt sok szép szemeket.

B. Már a’ tieid ugyan mindenütt sok szépeket látnak.
D. Ez nem szerencsétlenség.
M. Hát a’ bajló vidék jobbrul balról, a’ magas hegy’ or

mán dűledző romok a’ visegrádi vár’ csoportos bűs nagy em
lékezeteivel ! ?

D. Hol van az egykori fény, hol van az egykori zaj !
B. Kazinczy költő vala, mindent széppé festett, még a’ 

baghi töltésre is szép verseket csinált volna.
M. A’ döczögtetés ollykor igen hasznos az egészségnek, 

és nincs minden embernek paripája.
B. I)e szerencse, ha kocsija sincs rósz utón, mert legalább 

azt kíméli meg, midőn a’ gyorsszekeren, melly Pest és Kassa 
közt rendesen csaknem minden utazás közben legalább egy
szer fel szokott fordulni, alig hogy lelkét magából ki nem 
rázza.

D. Hiszen Pestről Galiczia’ széléig majdnem mindenütt 
már jó utón járhatni.

mát is eltörlölték ’s a’ kereszténységnek neve is majd min
denütt semmivé té te te tt ; e’ sötét ’s boldog korszakban Ir
land ragyogó fénypont volt mind vallásra, mind tudományok
ra nézve; Anglia’ ’s a’ szárazföld’ ifjúságát nevelte, ’s a’ 
kereszténységnek reá bízott szent zálogát gondosan őrizvén, 
apostolait Európába szerteküldözte , kiknek jámborsága ’s 
fáradozásai a’ népeket megtériték, a’ templomokat és kolos
torokat újra fölépiték ’s a’ hitet és tudományt ismét megala
pítók. Az ujan megtértek’ háladatossága elismerte az irlandi 
hitkövetek’ szent erényét, ’s egész Európában számos váro
sok’ és községek’ szentjei ’svédjei tartják fen az irlandi apos
tolok’ érdemeinek nevét. A’ leghiresb egyetemeket irlandiak 
alapították; a’ nagyhírű Padua, valamint Páris és Oxford is, 
alapításukat irlandiaknak köszönhetik. Azon hűség, mellyel 
a’ későbbi korban Irland’ népe, a’ legkegyetlenebb ’s tartósb 
üldözések’ daczára, azon hithez ragaszkodék, mellyen atyái 
dicsérték az Istent, állhatatosságáért a’ máshitüeknek is , ha 
tetszését nem, csodálatát bizonyosan megérdemli.“ Ezután 
O’Connell azon türelemről szól, mellyet az irlandiak rriin- 
denkor gyakoroltak, ’s miután az irlandiak’ derék nemzeti 
characterét magasztalta, átmegy Irland’ ellenségeire, kik 
azt újólag lábaikkal akarók tapodni, ’s a’ közelgő tusának, 
mellyben Irland’ boldogsága forog fen , némi taglalása után, 
az Irlandra nézve kedvező körülményeket ’s összevetéseket 
(combinatio) számlálja elő. Ezek között mindjárt a’királynét 
említi , mint legelsőt, ki Irland iránt semmi gyűlölettel ’s 
megvetéssel sem viseltetik. A’királyné, úgymond, anyai rész
ről derék nemzetségből való. Ezt megbizonyították anyja 
’s nagybátyja, L e o p o l d  király, ki a’ sajtónak legcsűfosb 
rágalmai ellen sem vesz elő erőhatalmat és törvényes üldö
zést. Második kezesség a’ királyné’ nevelése, mellyet neki 
mély belátási! anyja, Ke n t  herczegné, adott; harmadik pe
dig az, mit már eddig tett. A’ további szerencsés körülmények 
közé a’ mostani mini,sterium tartozik. Azon levél, mellyet 
J. R u s s e l  lord a’ királyné’ nevében irt M u l g r a v e  lord
nak, az egész ministerium’ megegyezése nélkül ki nem bocsá- 
tathatott, ’s Irlandot a’ legnagyobb bizodalomra jogosítja; 
e’ ministerium a’ legelső kormány, melly Irland iránt szí
ves indulattal viseltetik, G r e y ’ kormánya pedig valamennyi 
között legroszabb volt reá nézve. Az a’ vén gyönge Grey, a’ 
szerencsétlen A n g l e s e a ,  ’s a’ heves szenteskedő S t an 1 ey 
lordokból állott. Ez az, melly a’ kényszerítő törvényjavasla
tot keresztülvitte. A’ királyné ’s ministerek mellett harmadik 
bizodalom maga az irlandi nép. A’katholikusok’ emancipatió- 
ja által az irlandi népnek kilencz tizedrésze meg van nyerve. 
Hasonlóképen az irlandi protestánsoknak is nagy része Irland 
iránt az igazság mellett nyilatkozott. De az egészet mégnem 
teszi e’ három , t. i. a’ királyné , a’ ministerek és Irland. Ezek
hez járulnak Anglia” s kivált Skóczia’ reformistái. Ezek’ ellen
ében állnak: Anglia’ vakhivő (bigott) papsága, a’ toryk’ ki
sebb száma az alsóházban és a’ lordok’ háza. „Mit — úgy
mond O’Connell a’ Courierban foglalt levele’ első részének 
végén — mit tegyen már most illy körülmények közt Irland’ 
népe? Hogyan cselekedjenek képviselői? Feleletem hamar 
készen van. Jól és sokáig fontolgatott, érett tanácsom az, 
hogy a’ királyné’ ministeriumát minden előfordulható alkalom
kor kitelhetőleg pártoljuk ’s a’ királyné’ czéljaiba és szándé
kaiba határtalan bizodalmunkát helyezzük.“

Francziaország.
Már több nap óta zaklaták a’ kormányt a’ legitimista hír

lapok a’ Pantheon’ homlokzatának leleplezése ’s különösen 
a’ miatt, hogy e’ különben a’ legszentebbnek áldozott helyen 
V o l t a i r e ’, R o u s s e a u ’, M i r  a b e a u’ stb. képei díszlenek ; 
a’ párisi érsek pedig e’ tárgyban következő körlevelet bocsá
tott ki: „Páris ,  sept. 7kén 1837. Lelkész u r ! Azon nagy 
botránkoztatás’ láttára , melly szemeink előtt támadt ’s a’ 
nap’ fényében mutatkozik szent hegyünkön ; szemben ezen 
több mint sZentségtelen jelképekkel, mellyek J é z u s  K r i s z 
t u s ’ sugárzó keresztjének foglalók el helyét; istentelen, faj
talan, csábító Írók’ megkoronázott képei e lő tt ,  mellyek az 
alázatos, szűz pásztornő’ (sz. Ge n o v e v a )  helyébe tétet- 
vék, kinek ótalma a’ legnagyobb csapásoktól menté meg a’ 
fővárost, C h l o d w i g ’, nagy K á r o l y ’ és sz. L a j o s ’ hite, 
Francziaország’ hite, a’ haza’hite fájdalmasan kiált fel; a’ lel
készek’, a’ jámbor hívek, minden keresztények’ fohászainak 
és könyeinek össze kell hangzaniok. Vajha az ég ezen en
gesztelő áldozattal megelégednék! A’ szent kereszt’ fölma- 
gasztaltatásának kilencz napi ájtatossága közben, azaz Sep
tember’ 14től fogva ugyanazon hónap’ 22eig bezárólag, min

it. Anuál keservesebb , hogy Pestről Gáboltoig vagy Ko- 
márnyikiglegfeljebb csak 9 mértföldnyire csinálandó ut lévén, 
az még mai napig sem kész, holott már gyorsszekereken és 
gyorspostával járunk és járhatunk.

D. De már az is nyereség, hogy járhatunk.
B. Igen, ha nem kellene ollykor a’ magok’ kocsiján járók

nak némelly helyeken a’ lovakra jó darab ideig várakozni.
M. De azután igen sebesen mennek, és halad a’ siető.
B. Ezt nem tagadom. Adj’ Is ten , legyen tartós az inté

zet; azonban Pest és Heves vármegyében panaszkodtak a’ 
kocsisok, hogy a’ gyors előmozdítás’ vállalkozóji nem minden 
hónap’ végével — mint a’ kötés tartja — fizetik uraikat, ’s 
hogy már két hónap óta nem fizettek; Abaujban pedig For
rón és Hidas-Németiben egy óránál tovább kelle várnunk, ’s 
mégi s  csak olly lovakat kaptunk, mellyek még rospontnak 
is roszak lettek volna.

J). Ezt nem rósz említni, mert csak igy lehet nyilvánosság 
által mindenben javulásokat eszközleni; azért jó a’ közleke
dés még az ideákra nézve is. Elébbutóbb kiőrlődnek a’ jók, 
üdőszerintiek, hasznosak; a’ haszontalanok pedig vagy káro
sak dugába dűlnek, vagy eltiportatnak, a’ helyett hogy ti
porhassanak. Egyedül a’ közlekedések javíthatnak, sőt a’ 
rósz javításokon is segíthetnek.

den míseáldozatkor könyörgések fognak olvastatni a’ kereszt' 
fölmagasztaltatása’ és sz. Genoveva’ napjáért (januar. 3.). 
Fogadja, lelkész ur, őszinte indulatom’ bizonyítását. Hy a -  
c i n t h e ,  párisi érsek.“ — Némelly párisi hírlapok gáncsol
ják e’ körlevelet, különösen a’ „Journal des Débatsban“ egy 
elég gúnyos tartalmú czikkely foglaltatik ellene, mellyben a’ 
többi közt ez mondatik: „Voltaire’ ’s Rousseau’ képei ugyan 
ezelőtt csak egy héttel jelentek meg a’ Pantheon’ homlokza
tán ; de hamvaik már régóta nyugszanak annak boltjában, V 
még a’ restauratio sem merte kihányni. Az érsek nem vette 
észre, hogy engesztelő könyörgéseivel az országos hatalom’ 
tettére egyházi átkot mond,  ’s hogy illy aggasztó lépést a’ 
legiszonyúbb istentelenség is alig fogna kimenteni. A’ kor
mánynak, melly csak kevéssel ezelőtt nyitotta meg újra St. 
Germain 1’ Auxerroist, ’s évenként tetemes pénzmennyiséget 
költ a’ templom-építésekre, bizonyosan nem lehetett czélja, 
Voltaire’ ’s Rousseau’ képeit az istentelenség’ nyilvános pél
dázatául felállítani; de nem gátolhatja, hogy Voltaire ’s 
Rousseau hires emberek ne legyenek. A’ művész hibázott, 
hogy P a s c a l ’ és B o s s u e t ’ képeit is amazok mellé nem 
állította. A’ kormány is panaszkodhatott volna kissé a’ hom
lokzat ellen, mellynek eszméje nem igen monarchiái. De 
a’ mű készen volt; a’ kormány a’ művészetet becsülte ’s a’ 
gondolat felőli Ítéletet a’ közönség’ ép elméjére bízta. Jobb 
lett volna az érseknek e’ bánásmódot utánoznia; pásztori 
levelének botránkozása a’ homlokzat’ botránkoztatását ko
rántsem teendi jóvá.“ -— A’ „Paix“ ellenben méltánylólag 
nyilatkozik az idézett pásztori levél iránt következő szavak
ban: „Mi elég gyakran kikeltünk a’ párisi érsek ur’ törekvé
sei ellen, hogy megnyertük azon jogot, miszerint iránta igaz
ságosak legyünk. Ez úttal, úgy tartjuk, igazsága van; nem 
átalljuk ezt nyilván elismerni, ’s hozzá kell adnunk, hogy e’ 
főpap több méltóssággal ’s mérséklettel jogát nem használ
hatta ’s kötelességét nem teljesíthette.“

Az „Uj Minerva“ czímii hírlap, miután az érsek’ körleve
léről szinte gáncsolólag szólott volna, ezt teszi hozzá : „Ha
nem az érsek’ túlságos keservíhez egy nagy, eg}' jóságos 
cselekedet já ru l,  mellyet sietünk itt kijelelni minden derék 
’s emberszerető lélek’ hálájának. Párisnak egyik orvosa, ki 
szintolly ismeretes forró hazafiságáról mint nemes embersze- 
re te térő l, miután már saját erszényét kiürítette, a’ civilliste’ 
igazgatóságához fordult némi segedelemért kerülete’ legsze
gényebb betegeinek számára. Előadó, mikép a’ cholerine ke
gyetlenül dühöng e’ szerencsétlenek közt ,  ’s hogy a’ legna
gyobb rész a’ végső Ínséggel küzd; miértis őket a’ korona* 
irgalmába ajánló. A’ civilliste nem felel semmit, ’s minthogy 
az ínség a’ szegény nép között naponként, sőt óránként növe
kedik, az orvos elszánja magát a’ párisi érsek’ emberbaráti- 
ságához folyamodni. Alig múlik el egy pár óra a ’ levél’ bea
dása után, midőn az érsektől válasz érkezik, mellyben e’ 
főpap köszöni az orvosnak, hogy neki alkalmat nyújt szen
vedő embertársain segíteni, ’s t í z e z e r  frankot rendel keze
lése alá. — íme egy azon tettek közűi, millyeket mi szere
tünk hirdetni, mivel elüttök elenyésznek a’ pártoknak min
den eltérései ’s irántok mindnyájan a’ csodálatnak és hala
datnak közös érzésére köteleztetve érzik magokat. Becsület 
a’ párisi érseknek! becsület a’ republicanus orvosnak is ,  ki 
hitt a’ szeretetben.“

Sept. lOdikén hire volt, hogy a’ kormány az érseknek em
lített körlevelét a’ status-tanács’ elébe terjesztendi vélemény- 
adás végett. Tudva van, hogy az előbbi országlóház alatt 
a’ toulousei érseknek egy hasonló levele a’ statustanácstól, 
mint h a t a l o m m a l i  v i s s z a é l é s ,  elnyomatott.

A’ „Gazette“ és „Quotidienne“ egy hasonértelmü czik- 
kelyt közlenek a’ következhető választásokra nézve, ha t. L 
a’ követkamara el fog oszlattatni. „Szükséges, úgy monda
nak e’ lapok, hogy minden royalisták , akar letették a’ jelen 
kormánynak hódolat-eskiijöket, akar nem, a’ választók’ név
sorába mindnyájan beírassák magokat, ’s a’ választások előtt 
és alatt egymással értekezzenek. Azon független (azaz roya
lista) férjfiak, kik jeleitekül fognának neveztetni, némelly 
általános politikai szempontokban választóikkal egyet érthet
nének ’s például, kötelezhetnék magokat azon esetre, ha 
követekül választatnak, hogy lör követségök’ egész ideje 
alatt semminemű fizetéses statushivatalt el nem fogadnak; 
2or a’ mostani követválasztási törvény’ változtatását fogják 
sürgetni; 3or a’ királyi udvarköltségekhez (civilliste) semmi 
további évpénzt (apanage) vagy egyéb bővítést nem fognak 
megajánlani; 4er a’ juryt ’s a’ szólás’ és sajtó’ szabadságát, 
úgy a’ mint azok a’ charta’ betiiértelme által jelenleg megad
va vannak, védelmezni fogják; 5ör az évi kiadásokat azon

E ’ beszélgetés közben belép egy boltinas levelet hozva 
nekem Eperjesről, mellyet gyorskocsin egy ismerősöm kül
dött. Mi az ára? kérdem. — „Négy krajezár pengő“ -fe- 
lelé. —

B. Postán csak kettőt fizetett volna a’ gróf.
D. Az igaz ; de várjunk javítást az időtől is. Megkezdőd

tek már nálunk is a’ közlekedések; örüljünk, ne éljünk azok
kal vissza. — Öcsém uraimék pedig, kivált a’ jó és hasznos 
intézetek’ kezdetében, tegyék ugyan, de csak csinyán, ész
revételeiket, és se ne magasztaljanak, se ne becsméreljenek 
mindenkor mindent. Gr. Ucsscicff'y József’.

Br. Balogh József o r’ megiiyiigtatására.
-4’ Társalkodó’ 74. számában következő felszólítás találtatik; 

„ F e l s z ó l í t á s  a’ H í r n ö k ’ s z e r k e s z t ő j é h e z .
Bár sem magányos csöndes házi-életem, sem a’ hírlapok

ban történt egy vagy kétszeri megszólamlásom azon gyanúba 
nem keverhet, mintha a’ H í r n ö k ’ 17dik számában látható 
B. J. monogrammal jegyzett, ’s a’ m a g y a r  s z í n é s z e t e t  
’s Á r p á d ’ é b r e d é s é t  gúnyoló levélnek én lehetnék szer- 

j zője: mimlazáltal . . . . azok előtt, kik talán csupa kezdő 
I  névbetiiimnek a’ mondott monogrammal egyezésük miatt, s



számra fogják visszaszorítatni kívánni, mellyen azok 1830 
— a’ júliusi revolutio — előtt állottak; 6 or Francziaország’ 
hódítói jogát Algier’ birtokához fen fogják tarta tn i; 7er az 
5 percentes statusadósság’ kamatjának alább, — úgy a’ had
seregnek békelábra szállítatását kívánni; ’s több efféle. Mi, 
igy rekesztik a’ lapok, csupán a’ köz érdeket tartjuk sze
münk előtt; azért tehát kövessünk mindnyájan ugyanazon 
egy tervet, ’s Francziaország nem fog az igaz hazafiak’ okos
ságába ’s belátásába hiába bízni.

Aug. 20án Tangerből költ levelek szerint J o i n v i l l e  her- 
czeg „Hercules“ lineahajón oda érkezett ’s a’ hatóságoktól 
nagy tisztelettel fogadtaték; egy török sereg’ szemléjére meg
hivatott. 2 lén „Hercules“ Madeirába szándékozott elevezni.

Paris, September’ d2.
b izo n y o sn a k  látszik, hogy a’ követkamara’ feloszlatását 

tárgyazó kir. rendelet e’ hónap’ vége felé meg fog jelenni. — 
Ugyanazon időtájban bizonyos számmal uj pairek fognak ne
veztetni. — Az országos követválasztások legkésőbben no
vember’ elején fognak megtörténni. (Journ. d. Véb.)

Spanyolország'.
A’ sept. 10i „Moniteur“  következő két telegrafi tudósítást 

közöl: 1) „ B a y o n n  e,  sept. 9én 4% órakor. A’ 4kén költ 
madridi hírlapok visszahúzzák a’ 2. ’s 3i lapoknak azon tu
dósítását, hogy a’ chartisták bementek Lissabonba. — Teg
nap a’ hernanii védvonalt képező christinók Urmeta ’s Ando- 
nino (helyesebben Urnieta ’s Andoain) helységeket elfoglal
ták.“  — 2 ) „ B a y o n n e ,  sept. 9. esti s y 2 órakor. Pam- 
plonában minden ki van egyenítve; a’ hadak mindkét részről 
C a b r e r a  (talán C a r o n d e 1 e t) generált alkirálynak ; P i n a  
(La pen a) ezredest pedig hadi kormányzónak elismerték.— 
7 kén közönséges hadi szemle vala tartatandó, az előbbi örsereg 
pedig a’ városba visszatérendő; a’ másik (a’ pártütő gyors
lövészekből álló, kik S a a r s  f i e l d  generált, M e n d i v i l  ez
redest ’s több más személyt meggyilkoltak) kegyelmet nyert. 
— E s p a r t  e r ő ’s O r a a  4kén Pozendonban voltak és üldöz
ték dón C a r l  ő s t ,  ki Orihuelában volt; utóseregét azelőtti 
napon elérték.“

Parisban f. h. 1 2 kén azon liir terjedt c l ,  hogy a’ kiiliigyek’ 
ministeréhez l lkén  egy telegrafi tudósítás érkezett, melly 
azonnal C a m p u z a n o ’ gróffal közöltetett ’s a’ christinók’ 
megveretését jelenti. E ’ hírről a’ sept. 13i „Messager“  némi 
felvilágosítást ad, azt mondván, hogy a’ határszélről a’ most 
említett napon vett levél’ jelentése szerint don C a r l o s ’ se
rege és E s p a r t e r o ” s O r a a ’ egyesült hadai végre Orihuela’ 
környékén csakugyan megütköztek; a’ csata véres volt ’s a’ 
királyné’ vezéreire nézve roszul ütött ki. Azonban valósága 
felöl méltán kételkedhetni, mivel egyedül puszta híreken 
épü l , hogy t. i. ezen ütközet f. h. őkén reggel kezdődött ’s 
délutáni 2  óráig tartott ; ekkor Oraa’ gyalogsága megfuta
modván a’ többi hadakat, mellyek igen vitézül viselték mago
kat ’s iszonyú veszteséget szenvedtek, rendetlenségbe, zűr
zavarba ’s általános rémülésbe hozta. A’ holtak’ számát 
mindkét részről 4— 5000re teszik, különösen 200 minden 
rangú tiszt esett cl. A’ christinói hadak visszavonultak Da- 
rocába, mivel az ellenség tartotta meg a’ csatamezőt ’s ne
hány ágyú’ ’s nagyszámú fogoly’ birtokában maradt. — A’ 
„Messager“ továbbá egy madridi levelet közöl, melly sept. 
4kén költ ’s érdekesb része imigy hangzik: „Biztos forrás
ból tudjuk, hogy dón F r a n c i s c o  de P a u l a  infans az op- 
positiónak több követe által megkérdezteték, hajlandó volna 
e általános zendülés’ esetében, azon katonai ’s kormányi ren
detlenség’ következésében, mellybe Spanyolország sűlyedt, 
az országos vigyek’ elnökének czímével a ’ főkormányt elvál
lalni. Don Francisco előszámlálta azon akadályokat, mellyek 
illy terv’ kivitelének ellenszegülni fognának; de végre hatá
rozott nyilatkozásra szólítatván fel, azt válaszolta, hogy 
nyugalmát Spanyolország’ boldogságáért örömest fogná fel
áldozni; de mivel ezen áldozat’ szükségét neki még világo
san meg nem mutatták, ’s eltökélett szándéka Olaszországba 
utazni, mig onnan vissza nem térend, magát sem egyik sem 
másik értelemben nem határozhatja el. — Tegnap a’ minis- 
teriumnak egy kurír meghozta E s p a r t e r o  fővezér’ , Or a a ,  
B u e r e n s ,  báró M e e r  és II a 1 e n generálok’ lemondását. 
V i g o  general’ lemondása még tegnapelőtt tudva volt. A’ 
többi generálok is mindnyájan, a’ túlzókat kivevőn, kétség
kívül benyújtották elbocsátatási kérelmüket, mivel már nem 
állhatják ki azon háborút, mellyet a’ tartományi küldöttsé
gek ’s az időszaki sajtó támasztanak ellenök.“

S e o a n e  general a’ la granjai történetek iránt imigy nyi-

azon körülmény által , mivel a’ közügyben egyszermásszor 
én is felszoktam szólalni, azon tévedésbe esnének, mintha 
a’ most általam szomorúan érintett cziknek szerzője csekély 
személyem volna: szükségesnek látom itt, ezen gyanú elől 
szabadkozni, ’s nyilván kijelenteni, hogy a’ mondott cziknek 
alkotását ’s szerkesztését részemről értelemfélszegségnek tar
tanám. Mirenézve egyúttal azon szives kérelemmel járulok 
a’ Ili  r n ő k ’ szerkesztőjéhez, hogy azon B. J. monogramm 
alatt lappangó nevet nyilványosan kitenni méltóztassék, ne
hogy illy . . .  oldalrul, millyet a’ mondott közlemény árul 
el, több B. J. nevű ártatlan Írók, B a lá s  l i á z y  J á n o s ,  Be 
s z é d e s  J ó z s e f ,  B a j z a  J ó z s e f  ’s a’ t. neveken keresztül 
egészen az én homályos nevemig, a’ közvélemény előtt . . . . 
bűnhődjenek. Sőt ez érthetővé tett nevet egyszersmind az iró-
személy’ czimzetével megmagyarázni szíveskedjék....... ’s a’ t.
Kunszentmiklóson , sept. 2 . 1837. Dr. Balogh Józse f mk. ke
rületi rendes physicus.“

Sietünk a’ magányos csöndes házi-életben szomorkodó doc- 
tort azon gyanúból kiragadni, mintha ő a’ kérdéses é r t e 
t e m  f é l s z e g s  é g n e k  s z e r z ő j e  volna. A’ B. J. mono
gramma alatt sem ő, sem a’ többi B. J. nevű ártatlan írók 
nem lappangnak, sőt az egész közönség előtt állítjuk, hogy 
doctor urat illy értelemfélszegségre teljességgel képesnek nem

latkozék: ,,A’ la granjai gyalázatos katona-lázadás’ követ
keztében lettem főkapitánynyá . . . .  Ki pártolá a’ katonák’ 
engedetlenségét? A’ tisztek! Miért? Mert nem akartak el
menni Madridból, hogy magokat a’ háború’ bajainak és ve
szélyeinek kitegyék. Ez a’ való ok . . .  . Egyenesen kimon
dom,  hogy a’ la granjai gyalázatos, utálatra méltó történet 
közben, hol a’ trón lábbal tapodtatott, hol egy dáma egy 
csoport zabolátlan katona által meggyaláztatott, egy tiszt 
sem búza kardot, egy formaruha sem pirosítaték vérrel, egy 
dáma’ védelmére; nemcsak a’ katonának kötelessége, hanem 
egy gavalérnak, egy castiliainak érzése is elfeledtetett.“ 
(Béri. pol. Wochenbl.)

Madrid, aug. 28.
A’tiszti karnak S e o a n e  general által történt heves megtá- 

madtatásából kellemetlen összeütközés következett, melly 
természetesen nem igen vala kikerülhető. Tegnap délután 
M a n z a n o  ’s C a s t r o ,  a’ királyi testőrsereg’ 4tiik zászlóal
jának tisztjei, Seoane general’ lakába mentek, tőle a’ had
sereg’ megbecstelenitéseért elégtételt kivánandók. A’ gene
ral hévvel felelt e’ kihívásra, ’s mindkét tisztet meghívá A l 
m o d o v a r  grófhoz, ki velők a’ párviadal föltételeit megha- 
tározandja. A’ beszélgetés rövid volt s abban egyeztek meg 
Almodovar gróffal, hogy a’ párviadal esti 6 órakor tartas
sák. Manzano bajsegédeivel (secundans) F e r n a n d o  C o r 
dova ’s T e n  or  io urakkal a’ kitűzött helyre mene. — 
Seoane’ bajsegédei Almodovar gróf és J u a n  A r a n a  cor- 
teskövetek valónak. Mivel Seoane ügyes lövésznek tartatik, 
az határoztato tt, hogy a’ párviadal pisztolyokkal történjék, 
még pedig tiz lépésnyi távolságra. A’ két pisztoly közül csak 
egy volt megtöltve ; Manzano sorshúzás által a’ töltött pisz
tolyt nyeré ’s lőtt. Seoane elesett; de mivel sebe nem ha
lálos, hihetőleg reá még uj párviadalok várnak, mellyeknek 
reá nézve rósz kiinenetelök lehet. *)

Seoanét a’ cortesgyiilés elnökévé nevezte, de helyét, mig 
a’ párviadalban kapott sebeiből ki nem gyógyul, a’ cortesgyii- 
lés’ alelnöke pótolandja.

Mendizabal beállott a’ nemzeti katonaság’ lső zászlóaljá
hoz mint gránátos.

Madridból f. h. 2 kán költ valamennyi levél S e o a n e  gene
ral’ cortes-elnökké választatását a’ hadsereg elleni cseleke
detnek festi. Egyébiránt a’ ministerek engedni látszottak a’ 
cortesgyiilés’ unszolásának. M a z a r r e d ó t ,  E s p a r t e r o ’ 
tábornoki karának főnökét, hivatalából kitették , H a l é n  ge
nerált pedig egy testőrbrigád feletti parancsnokságától meg
fosztották. A’ nemzetőrségi tisztválasztások a’ leghevesebb 
túlzókra (exaltados) estek; mindazáltal M en d i z a b a l ’ párt
híveinek nem sikerült őt az első zászlóal’kapitányává választ
hatni. A’ mérséklett pártnak sok előkelő embere elrejtezett 
vagy futással készült menekedni. Espartero felől azt beszél
ték , hogy nem fog semmihez mindaddig, mig M e e r  báró 
’s B o r s o  de C a r m i n a t i  hozzá nem érkeznek. — C a b r e 
r a ’ sorsáról folyvást ellenkező hírek szárnyalnak. Egy uj 
tudósítás jelenti, hogy seregét Y i 11 a r ea 1’ közvetlen paran
csa alá kellett volna adnia, miért mindkettejök közt dó n  
C a r l o s ’ jelenlétében igen heves szóváltás támadt; Cabrera 
kardot rántott ’s a’ generált ledöfte. Aztán,  mig a’ jelenlé
vők e’ hallatlan eseten elrémülve ámolygának, minden aka
dály nélkül elillant ugyan ; de futtában megfogatván, agyon
lövetett. Bandája szétoszlott. — A’ „Gazette de France“ f. 
h. 2 dán költ saragossai levél után, mellyet a’ „Phare“ kö
zöl, azon hirt ismételi, hogy Villareal’ halála bizonyosnak 
látszik. — A’ „Gazetta Piemontese“ sept. l l r ő l ,  a’ Cabrera 
’s Villareal felől keringő hireket említvén, azt gyanítja, hogy 
az egész dolog talán csak a’ Q u i l e z  general’ halála felőli 
tudósításnak hibás körülirata ; Quilez t. i . , mint a’ legtöbb 
tudósítás jelenti, a’ Buerens ellen m. h. 24kén tartott ütkö
zetben sebet kapván , ennek következtében megholt és Iler- 
rerában , vagy mások' állítása szerint Municssában, minden 
katonai tisztelettel teraetteték el. Azonban még másik tudó
sítás is kering e’ general’ haláláról, hogy t. i. a’ herrerai üt
közetben nyert foglyok közűi (kiknek száma e’ tudósításban 
3700ra tétetik) egytől hitetlenül agyonlövetett. Quilez' ka
tonái e’ gyalázatos tett miatt felindulván, tüstént a’ cliristi
nói foglyokra rohantak, ’s már neliány százat közülök le is 
kaszaboltak, midőn hirtelen dón Carlos, erről értesítetvén, 
sebesvágtatva oda nyargalt ’s az öldöklésnek véget vetett.

Don Evaristo San  M i g u e l  egy körlevelet bocsátott ki,

*) E’ tudósítás homlokegyenest ellenkezik egy korábbival, hogy Seoane 
ellenfelei közül kettőt meglőtt ’s csak a’ harmadik párviadalban ka
pott sebet.

tartjuk. Illy szerencsés betűkkel a’ vak sors a’ Hírnöknek 
egyik dolgozó társát méltatlanul ajándékozta meg,  kinek ér
tekezéseivel, megváltjuk , mindeddig megelégedtünk; de a' 
ki most, midőn a’ rendes physicus ur reá a’ szigorú Ítéletet 
kimondotta, annyira sülyedett szemünkben, hogy már egé
szen ki is akartunk rajta adni. Könyörgésére ’s azon szent 
Ígéretére, hogy jövendőben az illy botránkoztatást keriilendi 
’s az értelemfélszegséget másokra hagyandja , újra kegyünkbe 
fogadtuk, sőt mégis engedtük, hogy nevét tovább is elhall
gathassa, hihetőleg Á r p á d ’ vagy a’ s i r s z e l l e m ’ boszú- 
jától rettegvén. Hogy azonban jövendőre B a l o g h  József 
ur’ homályos neve ne veszedelineztessék, ’s hogy egyszers
mind a’ mondott cziknek szerkesztője érdemlett büntetéssel 
lakoljon, az irigylésre méltó első betűktől egészen megfosz
to t tuk , értelemfélszegsége’ vagy inkább visszássága’tekinteté
ből pedig azon birság alá vetettük, hogy jövendő érteke
zései alá B. vezérbetiijét csak megfordítva f g )  tehesse, hogy 
igy a’ közönség e’ jelnek szemléleténél mindjárt az értelem
félszegségre ’s per associationem idearum Balogh József urra, 
a’ magányos csöndes házi-életben szomorúan élő ’s a’ köz
ügyben egyszermásszor szinte felszólalni szokott kerületi 
rendes physicusra, emlékeztessék. A ’ H. szerk.

mellyben többi közt az mondatik, hogy a’ királyné sajnál
kozva lá tta , mint szaggat szét minden féket az engedetlen
ség ’s makacsság, ’s mint mártja a’ nyilvános felkelés a ge
nerálok’ vérébe azon kardot, mellynek az ország’ ellenségei 
megzabolázására kellene szolgálni. Minélfogva a királyné azt 
akarja, hogy az engedelmesség 's fenyíték elleni vétségek 
keményen büntettessenek, ’s minden katona, ki szükség’ ’s 
bérhiány’ ürügye alatt illy gyalázatos kihágásokat követ el, 
becstelennek nyilatkoztassuk.

Az újabb madridi történetekhez az angol ,,Morning-Chro
nicle“ a’ többi közt ekképen sz ó l : Nagy és nemes charakte- 
rek’ szűkében Spanyolországban , még a’ zajongásnak és pol
gárháborúnak ezen korában is ,  general S e o a n e ’ nemes és 
bátor viseleté különösen ’s örvendeztetőleg kitűnik. O, kinek 
gáncsa előtt maga E s p a r t e r o  is szégyennel vonult vissza 
’s rósz munkáját csak félig hajtó végre , vala a z , k i , midőn 
la Granjában az őrtest’ katonái fellázadtak ’s tiszteik hanya
gon nézék, mik történtek, mindent elkövetett, hogy () u e- 
s a d á t  és I s t u r i z o t  a’ katonák’ dühétől megmentse, mi 
neki, mint tudjuk,  csupán ez utóbbira nézve sikerült. ’S mi
dőn utóbb a’ katonák nem akartak kiindulni, Seoane félig mint 
general, félig mint kezes közükbe lépett ’s igy kivezette a 
fővárosból e’ háborgó csapatot. — San Sebastiannál tanúi 
voltak az angolok, mikép Seoane elzúzott lábának fáj cl al mi 
ra nem hajtván , a' legveszélyesebb pontokon folyvást meg
jelent; ’s ő, ki még betege a’ sebnek, mellyet V a l d e z '  
megveretésénél kapott, most az őrtest’ fiatal tisztjeinek bo- 
szuczéllapja lett. Valóban szégyen Spanyolországnak, szé
gyen a’ spanyol ministeriumnak, hidegen nézni ezen vissza
élést ’s nem tenni semmit annak gátlására.

Madrid, September’ 2 -

Azon szomorujáték, melly szemünk előtt történik, gyors 
lépésekkel halad kifejléséhez, de nem ama’ lesújtó érzet, 
mellyet a’ sorsnak S h a k e s p e a r e ’ magas tragoediáiban kifej 
tett hatalma szül, hanem az utálatnak és undorodásnak azon 
érzete, mellyet H u g o  Vi  c t o  r nak egy vérförtelemből, mé
regkeverésből ’s testvérgyilkolásból összeszőtt drámája hagy 
maga u tán , tölti el e’ borzasztó látványok’ tanúinak kebelét. 
A’ látatlan k é z , melly az öldöklő vasat sötétben vezérli, 
mindinkább és véresebben tűnik fel, ’s az általam Kegyed
nek már említett terv valamennyi general’ meggyilkoltatá
sára, a’ legiszonyúbb módon valósul meg. S a a r s f i e l d ,  a’ 
régóta munkátlan , úgy M e n d i v i l ,  és még nyolezan Pam- 
plonában Ölettek meg; Cindad Ilodrigóban több tiszt, közöttük 
l t o d i l  general, Burgosban pedig, Z a r i a t e g u y ’ közeledte
kor, számos ártatlan hullott el gyilkos kezek alatt. A’ kor
mány hideg részvétlenséggel hallgat e’ történetek fe le t t ; 
egyik követ sem meri fölemelni szavát, hogy megnevezze a’ 
nemzet előtt azok’ okozóit, kiket a’ M e n d i z a b a l  által fize
tett hírlapok még dicsérnek. Csupán L u c h a n a  general 
bocsátott ki egy hirdetményt Siguenzából a’ múlt hó’ 29ről, 
mellyben a’ pénziigy-ministerre hárítja ezen iszonyatokért a’ 
felelet’ terhét ’s Seoane’ álarczát lehúzza. „Bilbaonál, úgy
mond, győztünk; de a ’ természet megtölté kórházainkat, ’s 
borzadva kelle látnunk azon férjfiakat, kikel az ellenség’ 
vasa megkímélt, a’ velők ncmgondolásnak, az Ínségnek, az 
élelem’ és gyógyszer’ nemlétének esni áldozatul. Hányán 
állották ki a’ tagmetszést, nem sebeik miatt, hanem mivel 
a’ nyílt táborokban fedetlen tagjaik elfagytanak. Seoane ge
neral látta ezt. Neki kellett volna a’ nemzetet azon szent 
helyen, hol képe viseltetik, felvilágosítani, ’s szembeszál- 
lani Mendizaballal, valahányszor ez a’ sereget mindennel el
látva, mindennek bővében lenni hazudta. Ezen ámítás, ezen 
hazugságok okozók a’ legújabb katonalázadásokat ’s E s c a -  
l e r á na k ,  valamint több más generáloknak halálát.“  — To
vábbá Luchana Seoanét az ettől ellene a’ cortesben felhozott 
vádakért gonosz rágalmazónak és cselszövőnek nevezi; soha
sem hagyták meg neki a’ ministerek, hogy egyenest Sego- 
viának tartson, ezen kívánságát csupán Seoane tudatta vele 
Írásban. Végre kimenti az őrtest’ tisztei’ viseletét; a’ királyné, 
úgymond, megkegyelmezett nekik, ’s ők le fogják e’ szeny- 
nyet az ellenség előtt mosni. — Ezen hirdetményre a’ cor- 
tes jónak találta egy a’ sereghez intézett újabb kihívással fe
lelni. A’ tegnapi ülés 76 szóval 17 ellen Seoanét, ki még 
ágyban fekszik, választó ezen hónapra elnökül, másodelnökül 
pedig bizonyos M u g u i r o t ,  Mendizabal’ egyik czinkosát ’s 
felgazdagult szállítót, ki 1835 augustusában la Granjában sze
mélyesen osztogatott ki pénzt a’ katonák között. Ennyire 
megvakitja a’ szenvedély ezen embereket! Inkább megbánt
ják a’ hadat és annak vezérét, kiktől egyedül függ még inga
dozó lételök , mint hogy aprólékos boszújokat ’s gonoszko-

P e s t i  h i r .  Különös figyelmet gerjeszt jelenleg a’ gyap- 
jutermesztők és kereskedők előtt bizonyos H e c k s  eh Adolf
nak gyapjumosása, ki a’ legtisztátlanabb gyapjút is hideg 
vízzel, bizonyos vegyületénél fogva, hófejérségiivé képes meg
mosni. O itt Pesten az egyesületi gyapjutáron túl egy mo
só-intézetet állított fel, hol egy mázsa gyapjút 2 pengő fo
rintért mos meg; de kész ő vegyiiletéböl sajtáronként is 2 
pengő krért szolgálni. Valóban az általa megmosott gyap
jút csudaszépségünek láttuk. Óhajtható volna tehát titkának 
megvásároltatása, hogy e’ szerint az egész gyapjutermesztő kö
zönség e’ hasznos találmányban részt vehetne, ’s gyapju-keres- 
kedésiink ezáltal magasb fokra emeltethetnék. Lakása kü
lönben a’ Király-utczában van az úgynevezett „ jó  p á s z t o r -  
nál!“ lső emeletben.*) (ism ertető.)

*) Csak még az a’ kérdés, valljon nem szenved e a’ gyapjú’ tulajdon
sága e’ mosás mellett? mert a’ forró vagy spanyol mosás is tiszta 
fejérségre hozza a’ gyapjút, de a’ gyámok még is inkább keresi 
a’ közönséges módon mosottat. Azonban lehet, hogy jelen észre
vételünk alaptalan ’s akkor a’ találmány valóban legnagyobb figye
lemre méltó. Ä  szerk.
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dúsukat elnyomnák. Hanem hiszen majd Mendizabalt te
szik generalissiinussá ! Ez magát már is egy Latour d Au- 
vergnenek, Spanyolország’ első gránátosának tartatja , mióta 
a' madridi nemzeti sereg’ első csapatjának granátosszázadába 
lépett, hol ugyan tökéletesen otthon is van , minthogy ezen 
század merő banktőzsérekből, pénzkeritőkből, szállítókból ’s 
más Hlyekből áll. — Arguelles most csendesen van, de ezen 
csendben egy regensség’ tervével foglalkozik, mellyel nem 
sokára a’ cortesben elő fog állani ; a’ mi ugyan annál kivána- 
tosb , mivel a’ terv őt és az övéit leghamarabb meg fogja 
buktatni. Minden, ki a’ dolgok’ jelen állapotját hidegen fon
tolja, kénytelen megvallom, hogy a’ királyné’ trónját Lu- 
chana’ fényes győzedelme nélkül csak egy csuda mentheti 
meg. Ezen general a’ múlt hó’ 20dikán éji 11 órakor érke
zett Siguenzába, itt hirekct vett B u e r e n s  és O r a a  felől, 
’s 30dikán tovább ment Molina felé. Ha sikerülni log neki 
Oraaval, ki, mint mondatik, Darocában van, egyesülni, még 
mielőtt don Carlos magát Soria tartományba vethetné, akkor 
igenis, 16—20,000 emberrel, ezen eldöntő csapást ejthet, 
a’ min ő ugyan részéről annál inkább fog igyekezni, mivel 
szinte bizonyos benne, hogy ha az ütközetet elveszti, ő is 
megöletik. — Gén. M e n d e z - V i g o  m. h. 28d. heves csa
tába ereszkedett Zariateguy’ seregével Nebredánál, hol, mint 
mondja, az ellenséget megverte; azonban a’ helyett, hogy 
azt űzné, talán nagylelkűségből, estve ismét visszatért tábor
áb a ; vesztesége 14 halott és 175 sebhedt. Most már Penja- 
cerrada is a’ carlosiak’ kezébe ju to tt ,  ’s ezek az éjszaki tar
tományokat háborítatlanul bírják; mert katonák, kik gene
ráljaikat megölik, nem fogják az ellenséget megtámadni-----
stb. (Allgm. Zeit.)

A’ „Sun“ Navarra’ függetlenségének kinyilatkoztatásában 
a’ közönséges irtóháborúnak Spanyolországban első léptét 
látja. Hogy ezen rettenetes szerencsétlenségnek eleje vétes
sék, Francziaország’ ’s Anglia’ közbenjárása elkerülhetetlen ; 
ha e’ szabály még nehány hónapig hajasztatik, a’ kormányzó 
királyné angol hajón lesz kénytelen ótalmat keresni; mivel 
Spanyolország’ meg nem szabadíthatja.

Manchában ’s Estremadurában a’ háború utálatos cliarak- 
tertvon magára. Nem régiben ugyanis egy káptalanbelit ’Por
tosában a’ nemzeti őrség megtámadott ’s agyonlőtt ; másnap 
Cabrera azért 18 nemzeti őrt lövetett agyon. Valóságos kan- 
nibal-háboru. A’ kormány O r a a  ’s B u e r e n s  generáloknak 
6  millió reált küldött; mindazáltal semmit sem mozdítottak. 
Valladolidban, Mirandában stb. 14—16 zászlóal fekszik ’s 
nyugodtan nézi, a’ carlospártiak hogy’ pusztítják az orszá
got! —

P o r t u g á l l á .
Lissabonból augustus’ 28án költ tudósítások szerint a’had

sereg S a l d a n h a ’ ’s T e r c e i r a ’ parancsnoksága alatt 25én 
Lissabon előtt megjelent, de a’védvonalt 17,000 ember ótal- 
mazta , azért is megtámadást nem próbált; visszavonult Vil
lafrancába, hol B o mf i n ’ osztálya ’s Alentejo közt áll. A’ 
chartisták, mivel a’ királynét a’ zendiilők’ foglyának tartják, 
egy kormányzóságot állítottak fel , mellynek főnökei a’ há
rom előkelő exminister; u. ni. T e r c e i r a  herczeg, S a l d a n 
h a  tábornagy ’s L o u r  i e rő  ezredes; Saldanha a’ sereg’ pa
rancsnoka. A’ cortesek Lissabonban részükről hasonlólag a’ 
nemzethez egy nyilatkozványt bocsátottak. A’ város’ ótalma- 
zására minden polgárok, még a’ carlospártiak ’s chartisták 
is kényszerítetnek , ennélfogva a’ 17,000re menő védsereg 
már most nem látszik nagyítottnak; de nagy részében nem 
lehet bízni. B o m f i n  general Lissabonba visszahivaték; de 
B a n d i é r a ’ utódjának világosan meghagyta, hogy a’ charti
stákat meg ne támadná, mivel különben is az alkotmány
párti sereg csapatonként szökdös. B a c o n  angol ezredes őri
zet alá tétetett, mivel gyanakodtak felőle, hogy a’ charti
stákhoz által akar menni; lord H o w a r d  de W a l d e n  sza
badon bocsátatását még ki nem eszközölhette.

Olaszország'.
Livorno, aug. 30-

Az epemirigy, melly nálunk július’ 26án ütött ki, ez idő 
óta csak csekély szaporodással halad. Mindeddig a’ betegek’ 
száma naponként 22nél, 23nél feljebb nem ment, kik közül 
16 —17 holt meg. Voltak esetek, hogy ugyanazon házból, 
ugyanazon családból többen betegedtek meg egyszerre, mi 
a’ félelmet igen nevelte. A’ népesség között a’ rettegés és 
félelem nagy, ’s nagy része a’ vagyonosbaknak kivándorlóit 
Pisába, Florenczbe.

Róma, sept. 2.
O szentsége a’ pápa tegnap kikocsizott a’ városba ’s min

den embertől tartozott tisztelettel élénken köszönteték. Azt 
mondják, hogy valamelly gyöngélkedés miatt nehány napig

foglalatosságaitól magát vissza kelle tartóztatnia ’s a’ szobá
ból ki nem jöhetett. Minden, kinek őt látni szerencséje volt, 
azt mondja, hogy jó színben van, csak képén vehetni észre 
némi aggodalom’ nyomait, mi könnyen megmagyarázható, 
mert alattvalóit az epernirigy által meglepetve látja. Mon
signore C i a c h i  kormányzó által tett rendelkezés, a’ nép’ 
dolgozó osztályának jövendőbeli állapotjára nézve vigaszta
lást nyújtott, miben mindenki egy igazi atyáskodó kormány’ 
gondoskodását isméri el. Ennek következtében semmiféle 
mesterembernek vagy ipariizőnek napszámosait háromnapi 
felmondás előtt elbocsátani nem szabad ; akközben köteles, 
nevét ’s elbocsátása’ okát az illető hatóságnak bejelenteni, 
melly azután azoknak foglalatosságairól gondoskodni fog. 
G a m b e r i n i  bibornok ’s beliigyek’ status-titoknoka által ki
bocsátott másik hirdetés azt rendeli, hogy minden ország
utak, mellyek a’ városból ki ’s be visznek, f. h. 6 án az uta
sokra nézve szabadok legyenek. A’ kormány mindazáltal meg
engedi, hogy a’ lakosok saját egészségük’ kedvéért házakat 
akármelly helyen rendeljenek, hol az utazók a’ vesztegidőt 
kiállhassák, ha ott tovább akarnak késni. Ellenben futáro
kat, postákat, gyorsszekereket stb. járásukban feltartóztatni 
nem szabad, és csupán katonaság kisérheti a’ helységeken 
keresztül. A’ várt katonaság valahára szomszédságunkba ér
kezők ’s szükség’ esetében a’ rendeléseket foganatosíthatja.

N é m e t o r s z á g ’.
Stuttgart, sept. 9.

Ő felségének, a’ királynak egy veszedelmes, főkép az or
szág’ javára ’s műiparos érdekei’ nevelésére tett utazásából 
visszatérte f. h. Sán a’ városi tanács ’s e’ székesváros’ pol
gárai által megiinnepelteték. A’ király meg nem engedte a’ 
szándéklott fáklyahordozást. A’ városi tanács annakokáért 
a’ polgári katonaság után a’ királyi lak előtt ünnepélyesen 
kivilágított térre mene, ’s ő felségét iidvözlé, mire egy kar
éneklés, végre pedig szives éljenkiáltások hangzottak.

Stuttgart, sept 7.
Biztos kutío után mondhatjuk, hogy a’ franczia hírlapok

ban közlött tudósítás herczeg W ü r t e m b e rg  Sándor ő ma
gasságának közelgő egybekeléséről a’ francziák’ királya’ egyik 
leányával igenis alapos. Ezen W. Sándor herczeget (szül. 
1804 , dec. 28.) azonban nem kell felcserélni egy más her
czeg Wíirtemberg Sándorral, királyné ő felsége’ testvérével, 
ki most az ausztriai hadseregben, névszerint a’ 2. számot vi
selő Nádor-huszároknál, ezredes. — Amaz mind anyja, mind 
pedig lánytestvére, a’ mostan uralkodó Szász-Koburg her
czeg’ neje által, a’ koburgi ’s igy a’ belga királyi házzal is 
sógorságban áll. Ez utóbbi háztól jött a’ megegyezés Sándor 
herczegnek említett egybekeléséhez, olly feltétel alatt, hogy 
az ezen házasságból születendő gyermekek a’ protestáns val
lásban neveltessenek.

Oroszország’.
Odessa, aug. 10.

D e m i d o f f  Anatol ur Odessából aug. lOdikéről egy igen 
érdekes irományt bocsátott Párisba , melly itt mint krimiai 
tudósítások’ első darabja a’ „Journal des Débatsban“ meg is 
jelent. Sok fáradságon kellett Demidoff urnák általesnie, mie
lőtt Odessába érhetne. „Sokszor kétségbeestünk, úgymond, 
hogy az ígéret’ földét valaha megláthassuk. Most, a’ kiállott 
küszködések után, igaz, hogy vannak édes és jutalmazó em
lékezeteink; de én mégis senkinek sem ajánlhatom, hogy 
útját Odessába a’ Dunán tegye. Ezen ut annyi nehézséggel 
és kedvetlenséggel j á r , hogy azokkal a’ gyakran pompás 
partvidék’ szemlélete ’s az ezen szemléletből származó gyö
nyör fel nem ér. Tapasztalás után mondhatom, hogy sokkal 
jobb ezen utat a’ szárazon, Lengyelországon és Brodyn ke
resztül, déli Oroszország felé tenni. Azonban, ha már Becs
ben van az ember ’s a’ keletre szándékozik, itt a’ kisértet ú t
iránya’ választásában igen nagy. Ki ne kisérné örömest a’ 
Dunát megmérhetetlen kanyarűlatiban ? Ide já ru l ,  hogy el
beszélik az embernek, inilly szép és kényelmes dolog, ma
gát 300 órányi útjában gőz’ és hullámok’ erejétől a’ vizen le 
felé hajtatva látni. A’ „Nádor“ elvisz Pestig; „I. Ferencz“ 
Drenkováig; „Argó“ hazáig. Mi csoda, ha az ember minden 
habozás nélkül fedélre száll! — Igaz, hogy számos csőlátá
sok várják a’ könnyen hívőt; de e g y  reménye legalább be
teljesül : a’ festőinek barátja bokros élvezetre talál. Ezen 
tekintetben a’ Duna tökéletesen megtartja mindazt, a’ mit 
Ígért. Szüntelen foglalatosságban és csodálatban tartja a’ 
nézőt fényes víztükrével, midőn a’ messze partok között 
szendén aláfolyik , és ismét haragos hullámrobajával, midőn 
a’ Kárpátok’ ’s a’ Balkán’ világóságú sziklái között megszo- 

I rul.“ Dunán az ut Giurgewoig (Dzsurdzsévo) ment; itt az

utazók elhagyók a’ gőzöst, hogy Oláhországon keresztül szá
razon menjenek ’s Bukarestet meglátogassák. G h i k a  Sándor 
hoszpodár’ kormányát érdem szerint magasztalják. Az ut Bu
karestből Jassyig, árvíztől elborított tájakon, még terhe
sebb volt mint a’ gőzös’ hátán. ■— Skulaniban, a’ Pruth mel
le tt ,  Demidoff ur és társai 14 napi veszteglést állottak ki. 
Odessából, midőn e’levelet irá , épen készülőben vala „Nagy- 
Péter“ gőzhajón A altába , Krimia’ délszaki partjaira , utazni, 
Hol kőszénfekveknek kelle kerestetniük. A’ munkások’ felál
lítása után maga Demidoff Wosnesenskbe1 vala utazandó. 
„Több csoda, mint a’ mennyit Oroszország a’ legdicsőbb 
kormányok alatt valaha együtt lá to tt ,  — igy ir , —- fogja 
i t t ,  W o s n e s e n s k ben , a’ nézőket bámulatra ragadni. Mik
lós császár katonagyarmataink’ e’ nagy síkjain olly óriási lo
vasságszemlét fog tartani, miilyen a’ hadviselés’ történetei
ben még nem fordult elő. Háromszázötven század (esca- 
dron) , mindössze hatvanezer ló , van itt  összehúzva. Továb
bá a’ katonagyarmatok’ mindenik ezredéből bizonyos számú 
vitézek választattak, kik 300,000 főnyi gyalogságnak alakját 
(cadre) képzik. E ’ régi katonák, — mindenike húsz vagy 
több év óta szolgál, — 28 bataillont alkotnak nyolcz-nyolcz- 
száz emberrel. Ide járul 168 pattantyú , lovagpattantyússág; 
és 24 escadron (mindenike 150 emberrel) fiatal, 16 eszten
dős katonák, a’ gyarmatiak’ szülöttei, kik már e’ zsenge ko
rukban tökéletesen be vannak gyakorolva, lllyen körülbelől 
a’ személyzet, melly Wosnesensk körül a’ császár’ szemei 
előtt tizennégy napig fog gyakoroltatni. A’ múlt év’ novem
berében, midőn e’ szemle elhatároztatott, Wosnesensk egy 
csekély helyecske v o l t , csaknem elvesző a’ roppant parla
gon. Ma már Uj-Oroszország egy várossal többet számlál; 
kevés hónap alatt Wosnesensk egy császári székvárossá lett. 
Egy palota a’ császár’ és felséges családja’ számára; k é t 
s z á z  ház a’ kiséret’ szállásolására; egy SO meter hoszu 
és 30 meter széles tánczpalota ; négy ebédlő-terem a’ várt 
vendégek’ sokaságához képest alkotva, végre egy kert ’s ben
ne 60,000 fa , — mindez mintegy varázsütésre támadott, ’s 
az épületek épen nem futtában ’s hamar összeroskadandólag 
emelve, hanem kőből tartósan rakva, 's a’ kertfélék a’ gyar
matiak’ szünetlen szorgalma által a’ legszebb díszben zöldel
ve és virágozva. Képzeljen bár az ember az ujan-épült város 
előtt egy öt mértföldre terjedő katonasátor-vonalt, ’s meg 
fogja vallani, hogy itt egy nagyszerű látvány készül. Az 
egész hadi ünnepély’ tervét gróf W i t t  general rendező; őt, 
az öreg vitézt, K a t a l i n  czárné’ érdemes keresztatyját’s a’ 
katonagyarmatok’ főnökét, illette a’ dicsőség e’ rendezésben 
elnökösködni. Különben is a’ fáradhatatlan férjfiú még most 
is szakadatlanén munkás hivatalkörében ’s évenkénti feliigy- 
elési útjaiban többet bejár 2 1 , 0 0 0  werstnyi földnél.“ sat.

Spanyol Amerika.
A’ Mexicoból jött tudósítások július’ 2 2 ig terjednek. B u s -  

t a m e n t e  elnök a’ papságnak, melly a’ jelen rend’egyik főtá
masza, kegyelméből kiesett; ez, mivel tőle az elnök 5 millió 
tallérnyi kölcsönt kívánt, olly igen megboszankodott reá, 
hogy S a n t a n a  előbbi elnökkel alkudozásba ereszkedék. 
Miért is a’ kormány őt el akará fogatni, de az elfogatására 
küldött tisztviselők’ megérkeztekor elszökött és biztos rej- 
tekbe menekvék. B r a v o  ’s V i c t o r i a  generálok Santana’ 
részére nyilatkoztak. Mexicónak Texast tárgyazó ügye há- 
borítlanul nyugszik.

Manillából mart. 6 kán költ levelek ottan történt zendiileti 
mozgalmakról tesznek tudósítást. Az illető híreknél fogva 
úgy látszik, hogy összeesküvés támadt, mintegy a’ tavalyi 
la granjai felkelést parodiázandó. E’ mozgalmat öten, név
szerint: S a n t a  M a r i a ,  S a n t a  R o m a n  a,  G a r i n ,  
A v a l l e ’s G e r o n a  vezérlették, „Asia“ ezredtől segítetve. 
Ezen ezred’ tisztjei — mint mondják — a’ kormányhoz hí
vek maradtak; de az őrmesterek, kik a’ spanyol hadseregek
nél sokkal nagyobb befolyást gyakorolnak a’ katonákra, mint 
főbbjeik, a’ zendiilők’ pártján valónak. E ’ párt’ czélja volt, 
az alkotmányt, mellynek kiváltságaiban a’ gyarmatoknakmég 
legkisebb részvét sem engedtetett, mivel e’ részvétet előbb 
a’ cortesgyiilés által hozandó törvénynek kell meghatároz
nia, kikiáltani ’s reá megesküdni. A’ többi őrhadak majd 
mindnyájan ’s az indiai katonák, ugyszinte az európai spa
nyolok, creolok ’s városi elöljárók, végre a’ lakosok’ tetemes 
többsége, az összeesküdtek’ tervének ellene voltak. Mind
azáltal a’ csendesség az utolsó tudósítások’ elindultakor még 
nem Ion helyreállítva; a’ legnagyobb zűrzavar uralkodott, ’s 
a’ kormányzó sem erkölcsi sem physicai elegendő erővel nem 
bir, hogy a’ dolgok’ e’ helyzetén segíthetne. — „Manillát —- 
mond egy levél — az anyaország elveszti, ha C a m b a ,  az 
újan-nevezett főkapitány, hamarjában meg nem érkezik ’s 
a’ kormány’ gyeplőit meg nem ragadja.“

Trattner és K á ro ly i5
könyvnyomtató-intézetében Pesten megjelent:

M a g y a r

törvénykezési Szótár.
Ara borítékba fűzve 30 kr. p. p.

Szeretett hazánk’ két utóbbi törvényhozásai, honi 
nyelvünk, és ezzel szoros elválhatatlán kapcsolatban 
létező nemzetiségünk7 előmozdítására, a’ magyar hang’ 
használatai a’ lő méltóságéi magyar királyi Kúriára is ,  
elsőbb ugyan a’ feljebbvitt, azután pedig a’ lefolyó 
perekre nézve is behozván: a’ f ő m é l t ó s á o ú  k i 
r á l y i  K ú r i a ,  nehogy ezen nevezetes változással, 
az eddig meg nem határozott magyar törvénykezési 
kifejezésekből az igazság’ kiszolgáltatására habozás, 
bizonytalanság, határozatlanság, és igy a’ Törvény
kezésnél mindeneknél legártalmasabb homályosság

háromoljon: szükségesnek látta a’ m a g y a r  t ör 
v é n y k e z é s i  m e s t e r s z a v a k ’ rendes meghatá
rozását. Mivel pedig ezen fáradságos , a’ közjóra azon
ban annyi boldogságot árasztó munka csak úgy ér
heti kívánva óhajtott sikerének valódi foganatját, ha 
közhírül tétetvén, mind az alsóbb bírák, mind az 
ügyviselők, perlő felek, és minden egyes honfiak a’ 
legfőbb törvényszékek által használandó mesterszavak’ 
meghatározott értelmüket, egybefoglalva, minden to
vábbifáradság nélkül könnyen fellelhetik; a’ fenn tisz
telt fő törvényszék’ dicséretes hazafién törekedését 
egyszersmind azzal is tetézte: hogy ebbeli munkálatja’ 
kinyomtatását kegyesen megengedni méltóztatott.

Midőn tehát ezen minden valódi hazafi’ forró keblé
ben, imádott Fejedelmünk , Hazánk Atyjai, és rendes 
Fő-Biráink iránt méltó tiszteletet és öröklő hálaadó ér
zést gerjesztő munkát a’ magyar közönség’ eleibe bo- 
csájtani szerencsénk vagyon: egyszersmind el nem 
hallgathatjuk forró óhajtásunk’ kijelentését: hogy anya
nyelvűnknek ezen új diadalma szeretett hazánk’ czél- 
zott boldogságára napról napra inkábbinkább kilejlő vi
rágain mentői érettebb gyümölcsöket hozzon.

A ’ n. m. magyar királyi udv. Kincstár’ rendelése’ 
következésében ezennel köz hírré tétetik, hogy báró 
B r a u n e k e r  Antal’ örököseit illető, a’ hadi Kincs
tár’ részére törvényes bírói zár alá vétetett, N y i t r a  
vármegyebeli L a s z  kár ,  L c l ö c z ,  S z e b e d r a s  
és A l s ó - S u t ó c z  helységekben fekvő részjószágok 
folyó évi October hónap’ 17dik napján az új törvény’ 
értelme szerint tartandó árverésnek fognak kitétetni. 
Budán, Sz. Mihály’ hava’ ladikén 1837.

a l l i r t l e t i s a é s i y .  Tek. n. Nyitra várme
gyei É r s e k ú j v á r  mezővárosban közel a’

nagy templomhoz és piaczhoz egy négyszög
letes ház ti- szobából, 2 kamarából, 1 konyhából, 2 
istállóból, egy nagy, közel 500 akó bort felfogó igen 
jeles pinczéből és egy födött kapualjból álló eladásra 
kitétetik. — Van udvarában egy egész úján épített kút 
is; fundusa pedig sok szép fiatal fával beültetve: melly 
ház boltok’ nyitására és akárminémii kereskedésre is 
használható. — Azonnali készpénz szabott ára 1200 
pengő íőrint’ letétele után szabad kézből átadható.

Utasítást ad e’ végett az említett város’ bírája, vagy 
ezen újság’ szerkesztő hivatala, kik a’ vevőt a’ tulaj
donoshoz utasítják. f j )

IlasxOllbér-lliradas. Folyó lS3?ki October’ 
hónapnak 10kén délelőtti 10 órakor tettes ns. Mosony 
vármegyében kebelezett N y ú 1 a s mezővárosban hely- 
heztetett Leytha-Brukk városának tulajdon L a t t i s -  
h o f  nevű két lakházból álló c u r i á j a ,  majd lOhold 
szántóföld, és ö0 holdra terjedő rétből álló külső tel
kekkel együtt árverés által f. 1837ki november7 
lsöjétöl kezdve 6 egymás után következő esztendőre 
haszonbérbe adatik. Bérleni szándékozók a’ 
fölebb megirt napra ’s helyre elegendő bánatpénzzel 
ellátva illendően meghivatnak. A ’ bérlet’ föltételeiről 
bővebben értekezhetni vagy Brukk városa’ cancella- 
riájában, vagy tettes Mosony vármegyei Nisider mező
városban lakó főszolgabíró S z á n t ó  György, vagy 
Pozsonyban lakó idősb F r a n k  Alajos, több tettes 
megyei táblabiró ’s ügyvéd uraknál. (o)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridiik.



PO Z SO N Y , k e d d e n
Tartalma:

a’ honi politikai ’s nempoIitiUai tárgyak, neveze* 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részreliajlatlanabb közlése; a’ külföltlipo
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
liiriiladása, liogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar lileraturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lé«-’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

35. szám.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a l á s f a l v i  O r o s z  J ó z s e f .

M agyarország'.
Ő cs. kir. aj). Felsége f. e. augusíus’ 28kán költ 

legfeiisőbbliatáro'/iaíánál fogva K el e cs ény i János 
nyitrai fökáptalanbeli kanonokot esztergoni-mezei b. 
s/j. Maria’ c/.íin/.etes apátjává méltóztatott kegyel
mesen kinevezni.

Szombathely, sept. 14-
Megyénk szomorú eseményeknek volt színhelye, még szo

morúbb következéseket magok után vonandóknak. Zalonoki 
jobbágyok (mváros Kőszeghez 3 órányira, B a t t h y á n i  gró
fok’ birtoka) legelőjüknek az nj törvények’ rendelése szerint 
leendő elkiilönözéseért folyamodtak. A’ szerencsétlen folya
modók, valamelly roszlelkii tanácsadó’ hajtogatásai által el
vakítva, kérésük’ törvényes teljesítését várni tűrhetetlenek, 
az urodalom’ j u li ny áj á t a’ közös legelőről önhatalommal el
hajtották. A’járásbeli tisztvivőség ezen kicsapongást megvizs
gálni ’s a’ körülmények úgy kívánván fenyíteni a’ hely’ szí
nére kimenvén, minden előadásainak ellenére, a’ jobbágyok 
makacsul állíták , hogy ők az urodalom ellen jogukat hata
lommal is készek és elszántak kivívni. Az elöljárók , kik 
sértő szavakkal illették a’ nyomozó tisztvivőséget, az urodal- 
mi börtönökbe záratván, minthogy a’ többiek a’ legelőre indult 
urasági juhokat még is tüstént visszaverték, vizsgáló főszol
gabíró ur a’ történteket a’ megyének béjelentvén, a’ makacsok 
ellen hatalomkart kére. Az elrendelt hatalomkarral sept. 11 
kén járásbéli ioszbiró ’s esküit urakon kívül egy érdemteljes 
táblabiró ’s a’ tiszii főügyész urak a’ hely’ színére kimenvén, 
a’ várba elejékbe rendelt községet arról kívánták meggyőzni, 
hogy hatalmaskodása törvénytelen ’s hogy fog neki a’ rendes 
utón okvetetlen orvosoltatás eszközöltetni. De a’ szerencsét
lenek a’ szép szavaknak sem engedvén, kijelentették, hogy 
cl vannak határozva, igazságukat önhatalmukkal védeni. Mi
dőn a’ küldöttség igyekezetét igy meghiúsítva szemléié, a’ 
már urodalmi börtönben ülő 7 fővétkest a’ jelen volt 14 pan
dúr által a’ megye’ törvényszéke’ elébe kísértetni rendelvén, 
maga őket két kocsin némi távolságra követé. Midőn a’ mvá- 
rosnak O-Zalonok nevű részéhez értek, egy asszonytól hall
ván ezen szavakat mormogni: „Csak haladjatok tovább, majd 
kikapjátok a’ magatokét,“ — a’ kocsikról leszállottak. Ek
kor a’ harangok inegkondultak, ’s nagy sokaság tódult az 
út ra,  mellyen haladniok kellett volna. A’ küldöttség a’ várba 
vissza, onnét pedig egészen más irányban F .Ő rbe,’s itt 13 fegy
veres nemesnek kíséretében Szombathelynek ment. Alig ezek 
a’ veszélyes helyet szerencsésen elkeriilék, a’ kisérő rend
őrséget a’ bőszült sokaság kőzáporral, sőt négy lövéssel is 
i’ogadá. Ősz hajú öregek, nők,  gyermekek, leánykák részt 
vettenek a’ kicsapongásokban. A’ fegyvernek minden nemei, 
mellyeket áradó indulat nép’ kezébe adhat, láthatók valának ; 
dorongok, póznák, vasvillák, sőt gereben is, szolgáltak fegyve
rül. Illy veszélyben a’ rendőrök’ vezére először vakon tüzel
ni parancsolt; azonban ennek sikere nem mutatkozván, a’ 
támadókat lábaiknak irányzott lövésekkel széleszté el némi- 
k é p ; még is meg-megújulva tolakodott a’ néptömeg os
tromárjával feléjük, ’s a’ rabok közül kettőt kiszabadított.

Sept. 1 2 kén reggeli 8 x/ 2 órakor érkeztek a’ megyeházhoz 
nagyobb vagy kisebb mértékben mindnyájan sebesülve, meg
maradt öt rabjokkal. A’ szerencsétlen nép között minő pusz
títást tön a’ rendörök’ fegyvere, még hitelesen nem tudatík. 
Követeik, kik nem sokára szintazon nap érkeztek a’ megyei 
hatósághoz k ö n y ö r iile te sség ér t cscdezők, azt állíták, hogy 
halva senki sem maradt , de egy 72 éves agg életveszélyben 
nyomorog, ’s a’ több tetemesen sérültek között egy leányká
nak keze egészen levágatott. Ugyanazon napon,  azaz 1 2 kén 
tartott kisgyülésből a’ szabaudiai lovas ezred fölszólítatott, 
hogy a’ rendzavarok’ fékezésére egy osztályt küldjön, melly
nek fedezése alatt f. hónap’ 18kán’s következő napjain fogja 
a’ megyei küldöttség a’vétkesek iránti nyomozását teljesíteni.

Hrabovszky Zsigmond, 
telv. us. Vas vármegye’ aljegyzője.

P e s t i  hi r .  Budapestnek egy igen jeles, és minden tekin
tetben remekműnek nevezhető tájleirása jelent meg Va s -  
q u e z  Károly gróf által a’ legnagyobb pontossággal és szór 
galommal rajzolva, — 132 pompásan kifestett aczélinetszés- 
ben. Ezek kisebb mellék képek, mellyek mintegy rámáját 
képezik a’ testvér-városok’ gyönyörű táj-abroszának, magok
ban foglalják mind azt; mi szépet csak Buda-Pcst akár ter- 
mészetbáji, akár pedig építészi tekintetben előmutathat, ’s 
azon nagy hiányt pótolják, inellyet a’ mármár számosabban 
hozzánk utazó külhoniaknak e’ részben eddig érezniük kel
lett. Ezen remekmű összesen hét royalivből áll. A’ czimlapok 
a’ legnagyobb csínnal és műgonddal aczélba nyomtatvák, felül
haladnak mindent, mit bonunk e’ nemben eddigelé látott. 
A’ czimlapok a’ magyarországi megyék’ czíinereivel díszit\ék, 
valamint azon részint kü l,  részint belhoni pártfogókéival 
is , kiknek az egész munka ajánltatott. A’ már megjelent 
első nyaláb’ ajánlását elfogadók’ nevei között olvashatók: a’ 
L u c c a i  és Wi i  r t e mb  er gi  herczegek, S z é c h e n y i  István, 
Z i c h y ,  É s z t  e r b á z y ,  K á r o l y i ,  A n d r á s y ,  H u n y a d y  
grófok, O r c z y  bárók, S z e r e n c s y ,  P l a t  b y ,  L ó n y a y ,  
S z ö g y é n y i ,  11 u d i cs  urak ’stb.

Az egész tájieirási munkának előfizetési ára 40 pengő for. 
A’ bárom első lap tizennégy nap múlva ifjabb K i l i á n  
György’ könyvkereskedésében megvehető. (Rajzolatok.)

Pest, sept. 16-
Áfa ismét egy közönség-vonó újság, egy mágnes, egy drága

kő (m ert méltán annak mondhatni) állott színpadunkon, 
C a r l  Henriette k. a. spanyol udvari énekesné, ki játék előtt 
üdvözlő-dalt magyar nyelven ’s kar-kisérettel volt szives éne
kelni. Zajos tapsok üdvözlők; zajos tapsok- ’s természetes 
virágokból font koszorúval megtisztelve (mellyet fel is kelle 
tennie) ismétlé üdvözlő dalát, mcllynek zenéjét egy pár év 
előtt Pozsonyban ugyan C. k. a. számára gr. K e g l e v i c h  
Károly szerző. Első felvonás után közkivánságra „alla gioja“ 
kedves olasz dalt éneklé; mellynek allegroját zajos tapsok 
után viszont ismétlé. Alásodik felvonás után ismét két vörös 
szalagú repkény-koszorúval tiszteltetek meg, mellyeket Egres- 
sy és Szentpéteri urak adának neki által. Játék’ végén pedig 
„Romeo és Julia“  daljátékból egy egész jelenetet énekelt olasz 
nyelven, a’ dalszinész tagok’ segítségével, mcllynek allegro-

SEPTEM«. 36. 1837.
Feltételeit:

Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Klő- 
fizethetn! P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
va°*y Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Füskiíti Länderer Lajos' könyrinühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyel) a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postalfiVatalnal. Az 
értekezések e’ czím alattküldetendőkí $A’Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.a — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izeden bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

já t  ismét szives volt ismételni, ’s végén előhívatván, ujo*- 
lag egy zöld repkény-koszorúval tisztelteték meg. A’ szerény 
művésznő magyar szavakkal „éljen a’ magyar nemzet!“ kö
szönő a’ lelkesedett közönség’ részvétét. Összesen négyszer 
hivatott elő. Alinthogy a’ művésznő egyedül a’ nemzet iránti 
tiszteletből ’s igy minden jutalom nélkül lépett fel, a’ színi 
részvényes társaság őt e’ szívességéért 15 aranyat nyomó ’s 
drága kövekkel ékesített karporeczczel (Bracelet) tiszteié meg. 
(Honmüvész.)

A u s z t r i a .
ItécS, sept. 32.

A’ w o s n e s e n s k i  táborból negyed nappal ezelőtt ide ér
kezett magányos levelek igen nagyszerűeknek festik az ottani 
hadi gyakorlatokat. Az egybcgyiilt seregek még nagyobb 
számmal voltak, mint ezt az újságok előre hirdetők. J á n o s  
cs. kir. Főherczeg rendkívül meg vala lepetve az orosz sere
gek’ pompája , szépsége ’s magatartása által. A’ két orosz 
felség elkövetett mindent, hogy a’ megérkezett magas ven
dégeknek az itteni mulatást minél nyájasabbá tegye. Ilire 
volt a’ táborban, hogy A u g u s z t  porosz királyi hcrczcg és 
L e u c h t e n b e r g  herczeg J á n o s  ausztriai Főherczeggel 
együtt fognak onnan e’hónap’ ] Sdikén K o n s t a n t i n á p o l y -  
ba ’s úgy Athénébe indulni. — A’ N á d o r Főherczeg tegnap 
indult el innen Budára, hol őt fényes és örömteljes fogadta
tás várja. Ugyancsak tegnap nagy szemle-gyakorlat tartatott 
itt a’ városi őrizeten , az úgynevezett Schmelzen , a’ Alaria- 
H i 1 f külváros előtt, mellyen Ö cs. kir. Felsége ’s minden most 
Bécsben levő herczegek jelen voltak. 0  Felsége a’ Császárné 
hintóri követte a’ szemlét Karolina Főberczegné’ , Károly Fő- 
herczcg’ leánya’ társaságában. A’ gyakorlatok’ elvégeztével 
a’ seregek Ő FF. előtt elléptettek. A’ legszebb idő kedvezett 
ezen ünnepélynek, ’s Bécs’ fél népessége kisietett e’ pompás 
látvány’ szemléletére. — Tegnapelőtt a’ schönbrunni kertek
ben azon szerencsétlenség történt, hogy midőn ő Felsége 
szolgálattévő kamarásával, * * r gróffal, sétálna, ez utóbbit 
egy szélütéshez hasonló ájulás hirtelen leejtő lábáról. O 
Felsége a’ legnagyobb éberséggel íogá fel a’ leroskadtat, mind
addig , mig inas érkezett, ’s a’ grófot, miután ez ismét ma
gához té r t ,  a’ schönbrunni palotába vissza is kisérte. Érzé
keny részvétre gerjesztő volt, a’ fejedelmet itt saját kezeivel 
’s biztatásával segedelmet nyújtani látni. — „Maria Anna“ 
gőzös most már a’ Brigitta-ligetbcn horgonyoz ’s tegnap több 
főrendii uraságtól látogattatott meg.

„Afaria Anna“  gőzhajó (kapitánya 11 au) e’ hónap’ 13dikán 
déli 12 órakor indult el Bécsből legelső útjára L i n z felé, 
’s ezen u t a t , 1 7dikén reggeli 8 órakor érkezvén Linzbe , mind
össze 53 óra ’s 22 perez alatt szerencsésen végezte el. Az 
elindulás igen kedvező széllel történt, melly is esti 9 óráig 
tarto tt ,  de már 11  órakor egészen megfordult ’s csakhamar 
valóságos viharrá fajult e l ,  melly három nap’ folytáig sza
kadatlanul diihödött. Szél, tartós eső ’s egy rendkívül ma
gas és sebes folyamár valának azon akadályok , mellyekkel

F est ’s Fiume közötti gyorskocsizás.
Fiume, September’ 16.

A’ „Hírnök’“ 1 7 ik ’s 1 Sik számában jelentett újon-nyitott 
gyorsutazás Pest és Fiume között létre jött. A’ pesti gyors
kocsi tegnap délutáni bét óra tájban hozzánk megérkezett, 
holnap reggeli 8 órakor Pestre visszaindulandó. — Beám ezen 
kocsinak látása különös hatással volt. Fiúmét, a’ haza’ vég
pontját, Pesttel, az olly szépen fejledő ország’ szívével össze
kötve lá tn i,  egy hoszabb ideig itt  lakó, ’s Ilonától ekkép 
mintegy elszigetelt magyarban édes, kedves érzést gerjesztő ; 
’s jóllehet részemről azon szép álmoknak, mellyeket a’ „Raj
zolatok’“ érdemes szerkesztője lapjai’ 73ik számában olly bá- 
jolólag rajzola, hogy a’ valóra ébredés csak szomoríthatja az 
álinodókat, magamat egészen átengedni nem merem — mert, 
öli be igen messze vagyunk még' azon időtől, mellyben e’ 
szép k a p u n  kelet’ kincsei beszállítatandnak , még maradé
kaink’ számára is! — Azt azonban erősen hiszem, hogy e’ 
gyorskocsizás, ha czélszerüen fog in téztetn i, nem csekély 
befolyással leend a’ kereskedési munkálatokra, mellyeket a’ 
közlekedés’ sebessége mindig élénkebbekké tesz. Alondom, 
élénkebbekké; felteszem ugyanis, liogy azok már léteznek. 
Alert mit basznál ott a’ gyors közlekedés, hol a’ kereske
dési összeköttetések csak téli fecskék ? — Arról kellene te
hát foképen ’s mindenek előtt gondoskodni, hogy a’ fiumei 
kalmárok az országbeliekkel ’s különösen a’ pestiekkel ke
reskedési viszonyokba lépjenek. De miként lehetne ezt esz
közölni ? Ez már nagyobb feladás, ’s megfejtése egy rövid 
levél’ körét túlhaladja. Annyit azonban itt is mondhatok, 
liogy fő ’s egyetlen mód erre a’ h i t e l ;  mellyet mikép lehes
sen ’s kelljen létre hozni, egyebek felett S z é c h e n y i  bőven 
megmutatta. —• Ugyde azt kérdhetné valaki: ha nincs hi
telünk , mint jöhettek ’s állhatnak több városaink’ kereske

dői Becsesei ’s Trieszttel, de különösen az elsővel, keres
kedési szövetkezésben? Erre nem nehéz felelni. Ezen szö
vetkezés ugyanis nem á l t a l á n o s ,  hanem csupán azon sze
m é l y e s  h i t e l b e n  gyökerezik, mellyet a’ bécsi vagy 
trieszti kereskedő Péterbe vagy Pálba , mint személyesen 
vagy más levelezői által ismért becsületes emberbe helyez; 
’s többnyire ama’ szükségben is, melly amazt a’ magyarhoni, 
eleinte nagy részben készpénzzel jövő kereskedőnek később 
hitelt nyitni kényszeríti, hogy nála levő tőkéjét rögtön ne 
veszélyeztesse, hanem lassanként visszaszerezhesse ; ’s még 
abban , hogy a’ bécsi vagy trieszti kalmár kész ’s gyakran 
tán kénytelen is, tömérdek áruinak egy részét csekély nyere
ség’ fejében koczkáztatni, mit a’ fiumei kereskedők, még 
most legalább, nem tehetnek. Ezek tehát mind kivételek, 
mellyek ha terjesztik is kereskedésünket, azt azonban valódi 
virágzásba, mellynek gyümölcse aztán az országra ’s nem
zetre hasson , soha sem bozandják. Fiume’ kereskedése Ilo
nunkra nézve mindeddig parlagon fekszik ; ’s a’ kormány 
által reá tett ’s folyvást tartó tömérdek költségek nem vol
tak képesek azt élénkké tenni; a’ nemzet úgy látszik meg
feledkezett arról, hogy tengere ’s szabad kikötője van , vagy 
inkább beelégedik azzal, hogy van? — A’ láng, mellyet 
A da mi eb A. L. 1825ben gyújto tt, szalmatüz volt, ’s a’ 
szító’ halálával végső szikrájáig elhunyt; pedig Fiume min
den esetre figyelmet érdemelne. Alit jelenleg benne látunk, 
azt a’ kormány’ gondoskodása után egyedül saját erejének 
köszönheti. Ez tesz i, hogy jóllehet Fiume’ sziklás határa 
’s terméketlen környéke magában felette szegény föld, még 
is a’ valóban igen csinos városnak tiz ezerre menő lakosi 
közt több vagyonos polgárok találkoznak, mint azt az uj 
város’ tiszta , tágos utczáiban díszelgő házok is bizonyítják ; 
az egész város tele boltokkal, szatócsokkal ’s egyéb tözsérek- 
kel, kik áruikból ’s többnyire — h i t e l b ő l  élnek; ez tartja

fenn ő k e t , ez teszi valamivé a’ kereskedési tekintetben j e 
lenleg olly csekély magyar szabad kikötőt, mellybe nem ho
nunkból , hanem a’ közel Triestből szivárog leginkább az 
életerő. Pesttel teliát még most nehéz lesz az ittenieknek 
kereskedési szövetkezésekbe lépni, ’s egyéb városinkkal még 
nehezebb. Eddig, tudtomra, egyetlen kereskedő volt nálunk, 
ki Pesttel, ’s különösen a’ L i e d e r n  an n — házzal némi vi
szonyban állott; ez meghalt; ’s most még Zágrábba is csak 
ritkán ’s nehezen kaphatni váltókat, midőn Triestbe, Bécsbe 
naponként birásába juthatunk azoknak. — Adjon a’ magyar 
törvény a’ hitelezőnek ’s különösen a’ váltó-hitelezőnek biz
tosítást, — de nagyobbat annál, mellyel az 1792iki 17ik 
czikkely ajánlkozik, — ’s vesse meg alapját az általános h i 
t e l n e k ,  melly körül az ezerféleképen bonyolódó kereske
dési ügyek ’s viszonyok mint egy sark körül forognak; kön
nyítessék a’ vízi szállítás Károlyvárosig; szállítassék alább 
a’ Ludovicea utón fizetendő vám; tétessenek szigorú rendel
kezések a’ fuvarozás’ tárgyában , hogy a’ bánsági búza a’ fe
kete tengerről jövővel, a’ magyarhoni tengeri az olaszország
ival a’ concurrentiát kiállhassa; hozassák létre azon tár
saság, mellynek tervét néhai Adamich A. L. még fS2 5ben 
elkészítette; ’s ha ez meg lesz, nem csupán pompanév leend 
hazánkra Fiume’ szabad kikötője, hanem kiszámolhatatlan 
haszon fog abból áradni az egész országra ’s annak minden 
rendii lakosira; mert ha az említett íokivánatok teljesítvék, 
a’ többiek önként fognak következni.

A’ gyorskocsizás tehát maga, de még a’ vasutoni közö
sülés sem hozhat inég most sok gyümölcsöt; de bimbózás 
gyanánt tekinthetjük az t ,  melly után levelezés, v irágzás’s 
egykor érett gyümölcs következendnek. Azért R o t t e n b i l -  
l e r  urnák’s munkás társainak — kiket nyereségvágyról senki 
sem igen vádolhat — köszönettel tartozunk; mert ő, válla
lata által, minden esetre nagy lépést tett előre; ’s ki a’ nem-



a’ gőzösnek küzdenie kellett, ’s mellyek annál diadalmasab
ban győzettek l e , minthogy a’ hajó egy pillanatig sem álla
podott meg; hanem inig minden egyéb naszád kedvezőbb 
szélre mözdulhatatlanul várakozott, útját saját erejéből gyor
san és biztosan folytatta. A’ linzi lakosság’ részvétét szinte 
rendkívülinek kell mondanunk. A’ kellemetlen idő daczara 
is minden partok rakva valának nézőkkel, ’s örömlövések és 
muzsikakarok hangzottak a’ kedves érkező’ elébe. Hétfőn, 
September’ lSdikán, a’ gőzös egy kis örömutat csinált, reg
geli 1 0  órakor indulva ki Linzből ’s déli 1 2 1/, órakor már 
oda visszatérve. Ebben minden rendű lakosok részt vettek, ’s 
az ut valóban pompás és nagyszerű volt, minthogy minden 
part ,  minden Ilid, minden ablak és halom telve volt nézők
kel, kik a’ valamennyi zászlójával díszelgő hajót alá- vagy 
fölfelé tisztában látni törekedtek, mig annak fedelén az oda 
lierczeg S c h w a r z e n b e r g  ezredes’ szívességéből rendelt 
muzsikakar a’ koz lelkesedést még inkább nevelte. — Ked
den , sept. 19kén, reggeli 7 órakor indula gőzösünk Linzből 
Bécsbe vissza, még ugyanazon nap,  délutáni 5 és fél órakor, 
Nussdorfba (Bécs mellett) már megérkezett, ezen egész út
jára 9 óra ’s 8 8  percznél többet nem fordítván, minthogy a ’ 
többi idő az utasoknak a’ közép állomásokbani kirakásával 
vagy fölvételével telt el. Alkalmasabb kikötési helyek még 
csak ezután készülhetnek. A’ másnemű hajókra nézve olly 
veszedelmes örvényen keresztül két perez alatt jutott a’ gő
zös. Már a’ hely’ közeledtekor mindenki elnémult a’ hajón, 
’s figyelmét az átmeneteire fordítá, melly midőn megtörtént, 
mind az utasok , mind a’ parton Összetolongott sokaság a’ 
legélénkebb éljenkiáltásokkal üdvözlé a’ kapitányt, mivel a’ 
nyugalom és biztosság, mellyel a’ hajó itt is, mint minden
üt t ,  áthaladott, minden legkisebb aggodalmat elüze a’ keb
lekből. — A’ fogadás a’ lakosság’ részéről visszajövet még 
élénkebb volt; ’s az utazók nem láthatók megindulás nélkül, 
mi mélyen gyökerezik e’ hatalmas folyam’ minden parti la- 
kosinál azon meggyőződés, hogy e’ hasznos vállalatnak szé
lesebb kiterjedése nem sokára ezen felsőbb vidékek’ keres
kedésével ’s műszorgalmával is fogja jótékony hatását érez
tetni. A’ linzbeni rövid mulatós miatt csak kevés ottani la
kosok, ezek is a’ legelső rangból, szállhattak hajóra ; ellen
ben a’jelen volt idegenek annál gyorsabban ’s csaknem mind
nyájan használták e’ könnyű és kényelmes visszajöveti alkal
mat ,  ’s most Bécsben azon ritka eset adta elő magát, hogy 
egy bevégzett ut után senki sem akart a’ hajóból kiszállani. 
— A’ Linzben talált kőszén nem felelt meg a’ kívánatnak, 
’s folyvást fával kelle tüzelni. Egy jobb tüzelőszer’ igen ohaj- 
tatos feltalálásával ezen utidő is tetemesen meg fog rövi
dülni. (Örst. II.)

JVagybrilaimici.
September’ 2 0 kára Windsor palotába kabinéti tánácskozás 

hirdetteték, mellyen a’ parlament’ megnyitásnapja fog meg- 
határoztatni.

O ' C o n n e l l ’ mult számunkban közleni kezdett levelének 
folytatása ’s vége a’ főbbekben ekkép hangzik: „Hanem azt 
kérdezi talán valaki: valljon a’ ministeriumot saját elveimnek 
’s azon rendszabásoknak, mellyek Irland’ csendére és jólé
tére szükségesek, feláldoztával is akarom e támogattatni'? 
Sőt inkább. En lehetetlennek tartom, hogy az irlandi kép
viselők valamelly elvet megszegjenek. Ha például, a’ minis
terek a’ jövő ülésben meg fognak maradni alkotmány elleni 
rendszabásaiknál Canada’ ügyében: akkor én, valamint a’ 
múlt parlamentben, minden e’ tárgybeli szavazásnál ellenök 
leszek. De mennyiben az elv’ megsértése nélkül lehetséges, 
kötelességünk a’ ministeriumot elhatározottan támogatnunk. 
Ok talán nem lesznek képesek, minden jó t ,  a’ mit Irland 
iránt szándékba vettek, végre is hajtani; talán a’ lordok’ 
háza őket teljességgel akadályozni fogja, Irlanddal akarni 
igazságot is éreztetni; de mivel az ő jóakaratjok Irland iránt

kétségtelen, nem kell nekik a’ hiányt, mellyet az ő és a’ 
mi ellenségeink a’ kivitelben okozni fognak, vétkül tulajdo
nítani. Annyi bizonyos , hogy a’ mi ellenségeink nem fogják 
a’ ministeriumot, mig csak ez a’ kormányon leend, hátrál
tathatni abban, hogy Irlanddal tettlegesen sok jót éreztes
senek. Mindenek előtt barátim, becsüljük azt, mit a’ mos
tani ministerium a’ népnevelés’ egyenessége’ ’s egyenlősége’ 
ügyében tett Irlandban; én nem hiszem, hogy ezen jótéte
ményt elegendőkép becsülni vagy csak méltókép leírni is le
hessen. — Ezek szerint tehát legelső kötelességünk a’ mi 
nistereket támogatni. Második kötelességünk, igazságot sür
getni Irlandnak. Igazság fog pedig adatni Irlandnak, ha a’ 
következő négy dolgok megadatnak: 1 ) ha a’ választójog a’ 
grófságokban legalább is az 5 font sterlingnyi adót fizető 
házbirtokosokra kiterjesztetik, ’s a’ szózatok’ lajstromozta- 
tása minden lehető módon megkönnyebbítetik; 2 ) ha a’ vá
lasztójog a’ városokban minden adózási korlátok alól tökéle
tesen fölmentetik, ’s ha a’ lakhely’ változtatása sem teheti 
a’ szavazhatást azon esztendőben semmivé ; 3) ha a’ városi 
hatóságok’ tökéletes reformja minden elegendő népszámú ’s 
vagyonú városra kiterjesztetik; ’s 4) ha az egyházi tized- 
rendszer végképen eltöröltetik, ’s a’ protestáns egyház’ pap
jait a’ status fizeti. —- Ezek a’ legelső rendszabások, mel- 
lyekre Irland jogot tart ’s mellyek’ megnyerését képviselőinek 
minden erejűkből sürgetniük kell. Hanem az irlandi képvise
lők még kötelesség ’s hajlandóság szerint tartoznak Anglia’
’s Skóczia’ reformereit is gyámolítani. Most már mindenki 
előtt tudva van, hogy a’ reformbill Angliában és Skócziában 
nem ment elég messze. Ezen bili az angol népnek iszonyú 
nagy számát rekeszti ki a’ választójogból. Valljon a’ kire
kesztettek jónak és igazságosnak tartják e ezt ? En megvetném 
őket, ha azt tűrnék. Én azt hiszem , hogy az egész angol 
népet a’ legnagyobb bátorsággal fel lehet hatalmazni arra, 
hogy képviselője’ választásakor kiki szavazhasson. Ugyanezt 
kell érteni ’s kiterjeszteni Skócziára. Továbbá második kö
telességünk a’ reformbill’ kiterjesztésére nézve a’ parlament
tartás’ idejének legfölebb is három évre szorítatása , és min
denek felett a’ ballotage’ (titkos vagyis golyóbissal szavazás 
a’ választásoknál) behozatala. Valóban ezen utolsó választá
sok ’s azoknál történt visszaélések óta én meg nem foghatom, 
mikép lehet valamelly becsületes ember a’ titkos szavazás el
len. Még a’ kisebb választógyülekezeteknél is nehezebbé ’s 
könnyebben bebizonyíthatva tenné ez a’ megvesztegetést, 
nagyobbaknál pedig a’ megvesztegetést csaknem lehetetlenné, 
a’ megijesztést pedig épen lehetetlenné és haszontalanná te
sz i , következésképen én azt mondom,  hogy Irland’ népe 
mindenben, ki a’ ballotage mellett nem szavaz, csak kevés 
bizodalmát helyezhet. (Itt elfelejtette O’Connell, hogy nem 
régiben csaknem valamennyi minister a’ titkos szavazás’ be
hozatala ellen nyilatkozott.) Irlandiak, szeretett honosim, 
jusson eszetekbe, hogy én r e p e a l e r  vagyok. En azt h i
szem, hogy ti sohasem nyertek igazságot, mig saját parla
mentetek nem lesz ismét a’ College-Greenen. A’ legutóbbi 
választások az angol grófságokban és az angol sajtó’ pö- 
kcdelmei, mellyekre a’ toryk olly tetszőleg hunyorítanak, 
minden világosan mutatja, hogy Anglia’jó szántából Irland 
igazságra számot nem tarthat. Azonban, barátim, irlandiak, 
figyelmezzetek arra, a’ mit mondok. A’ most említett meg
győződésnek mélysége mellett is lelkemben, én mégis a’ 
mi mostani próbánkat, tűrésünket felette okosnak, politi
kainak és bölcsnek hiszem. A’ királyné mellettünk nyilatko
zott: Bízzunk ő benne ’s ne adjunk neki legkisebb okot is 
jó szándékát irántunk megmásítania. Ha neki sem sikerül, 
ha ő is elhagy minket igaz ok nélkül: akkor igenis csak egy 
honi törvényhozásban lehet reménylenünk. A’ királyné’ mi
nisterei barátink. Ok átlátták, hogy mi eddig az unió’ terhei
ből egy hasonló, — oh, egy több mint igazságos részt visel
tünk , a’ nélkül hogy a’ politikai egyenlőség’ jótéteményiben 
részesültünk volna. A’ királyné’ ministerei el vannak szánva,

Irlandnak igazságot szolgáltatni, ha csak lehetséges. Azért 
tehát hajtsuk végre próbánkat ’s támogassuk őszintén és szí
vesen azon ministeriumot, melly nem szóval, hanem tettel 
akarja nekünk megmutatni, hogy az unió’ felbontása szük
ségtelen. — Irlandiak, még egyet. Én ismét czéllapja, ki
keresett czéllapja lettem különféle ’s pajkos rágalmaknak, 
még pedig egy ollyan oldalról is ,  honnan azt nem vártam. 
( C r a w f o r d ’ polémiáját érti.) Lefogok e a’ feleletig eresz-' 
kodul? Igenis, én felelek, ezen két szóval felelek: É l e 
te m  v á l a s z o m.  — O ’C o n n e l l  Dániel.“

Francai a ország".
A’ „Courier Francais“  szerint W i i r t e m b e r g  Sándor 

herczegnek egybekelése M a r i a  kir. kerczegnével folyó Sep
tember hónap’ végén vagy October’ elején fog megtörténni.
A’ kamarától semmi kiházasítási költség nem fog kivántatni. 
L a j o s  F ü l e p  300,000 frank évpénzt adand leányának.

September’ Sdikán tartatott Compiegneben a’ legelső tábori 
szemle. O r l e a n s  kir. lierczeg lóháton jelent meg, tiszti 
karától kisértetve; utána Orleans kir. herczegné és az özvegy 
M e c k l e n b u r g  herczegné kocsin jöttek. A’ nézők között 
S a l v a n d y  oktatásminister is lóháton jelen volt. Ö kir. ma
gassága nagy megelégedését fejezte ki a’ seregek’ tartásával,
’s a’ szemle után bort és kenyeret osztatott ki a’ legények, 
és altisztek között.

Paris, September’ 9.
A’ követválasztások’ ügye naponként mindinkább foglalat 

toskodtatja a’ pártokat, annál is inkább, mivel a’ rainiste- 
rium most egy uj és saját módon készül e’ vitára. Valóban* 
úgy látszik , hogy Mólé ur’ ministeriuma azt ez úttal egé
szen a’ nyilvánosság’ mezején akarja kiküzdeni, azaz minden 
előbbi titkos munkálatokkal felhagyni, ’s a’ választókra csu
pán a’ sajtó , tehát szinte a’ pártok’ fegyvere, által hatni. 
Mólé és Montalivet urak ezen bánás által a’ júliusi dynastiá- 
nak vissza akarják régi népszerűségét szerezni, a’ nélkül 
hogy az ellenállási rendszer ’s a’ doctrinairek által már ki
vívott nyereségekről legkisebb részben is lemondanának. Ezen 
fogás valóban nincsen ügyetlenül számítva ama’ mély politi
kai indifferentismusra, melly az országban már több eszten
dő óta gyökeret vert, ’s melly egykét látszatos engedménynyel 
’s fitogatott becsületességgel olly könnyen megelégszik. A’ 
ministerelnök által igazgattatott sajtó tehát most saját szine- 
zettel bir ; nem ministeri a’ régi értelemben , miilyenek t. i. 
a’ doctrinair lapok ’s a’ „Journal des Débats“ voltak, hanem 
szántszándékkal megengedtetik némi oppositiobeli elegyíték 
is; és Mólé ur leginkább azon Írókat ’s intézeteket igyekszik 
megnyerni, kik a’ júliusi revolutióban sokkal több részt vet
tek, hogysem az akkor felállított elveket újra meg újra ne 
dicsérnék ’s megelőzőikre ne hivatkoznának. A’ mai naptól 
fogva nemcsak a’ , ,Temps“ ir ezen itt kijelelt ministeri irány
ban és szellemben. Csak épen most kötött a’ ministerium al
kut a’ M e s s a g e r’ , ezen a’ constitutionalisok közűi a’ demo- 
crataiakhoz legközelebb álló lap’ , részvényeseivel, ’s eT 
lap ezentúl szinte azon tacticát fogja követni, mellyet a’ 
Temps, azaz egy lassanként mind gyengébb- és gyengébben 
nyilatkozó oppositio mellett a’ ministeriumot támogatni. Az 
oppositio’ kezéből ez által egy igen hatalmas fegyver vétetik 
ki; mert a’ Messager vala azon lap , mellyet, mint estve, 
mindjárt a’ kamaraülések után, az ellenzési szellemben egye
dül megjelenőt, a’ reggeli komolyabb viták’ előkészítésére ’s 
a’ kamara’ színfalai mögött szétszórt politikai krónikák’ köz
lésére használt vala. Igaz, hogy ezen veszteség nem sokára 
ismét ki fog pótoltatni; ’s már is egy uj hírlap’ alapításáról 
vagyon szó,  melly még közvetlenebbül mint a’ C o u r r i e r  
és a’ Si é  e l e  Odilon-Barrot ur’ befolyása alatt fogna áldani, 
reggel is estve is megjelenni, ’s mégis csak 60 frankba ke
rülni évenként. — A’ mi a’ constitutionalis ellenzés’ válasz
tási biztosságát (Wahl-Comité) illeti, ez egy újabb gyűlést

zeti haladáson őszinte szívvel örvend, köszönetét tőle meg 
nem tagadhatja. A’ nehézségek, mellyekkel vállalatában 
küzdenie, az akadályok, mellyeket elhárítnia kell, szerfe
lett nagyok; ’s azért ha néhol még némi hiányok mutat
koznak is benne, azokat kiki örömest megbocsáthatja, ha 
meggondolja , hogy minden kezdet, kivált honunkban, ne
héz, és arra, hogy valami tökélyre jusson, idő kell.

Az úti díj Fiúmétól Pestig, a’ 73—-75 mérföldnyi távol
ságra, csak 2 2  f. 2 2  kr. pengőben. — Nekem azonban egy 
észrevételem van a’ gyorskocsira adandó árunemek’ vagy 
pogyászok’ vitelbére iránt,  melly tán megérdemelné, hogy 
azt a’ vállalat’ igazgatói is figyelműkre méltassák.

Fiúmétól Károlyvárosig ’s Zágrábig, 4 latnyi teherre 1 0  
p. k. vitelbér van határozva; ’s tőlünk Varasáig és szinte 
Pestig, csak 14. kr. — 12. fonton felül, minden fontra Károly
városig vagy Zágrábig 3 kr. ’s Pestig innen 14 kr. Ennél
fogva egy mázsányi teher’ vitelbére Fiúmétól Károlyvárosig 
vagy Zágrábig 5., — Varasáig pedig vagy Pestig 6 f. 40 krba 
kerül. Ezen árszabásban nincsen semmi arány; én legalább 
azt nem látok. A’ vállalat’ igazgatóinak lehettek okaik, mellyek 
őket ezen árszabásra elhatározák, ’s én távol vagyok attól, 
hogy okaik’ kutatásába, vagy fejtegetésébe bocsátkozzam; 
csak azt jegyzem meg, hogy számolásuk roszűl fog kiütni, 
ha meggondoljak, hogy innen Károlyvárosig vagy Zágrábig, 
más alkalommal, egy mázsától csak 1 f. 30 kr., legfölebb 2 f. 
p. a’ vitelbér; hakinek tehát felette sürgető küldeménye 
nincsen, a’ gyorskocsival soha sem fog valamit küldeni, mi
vel egyéb fuvart is majdnem naponta talál, melly öt, hat 
nap alatt sokkal jutalmasb bérért viendi el áruit; az pedig két
séget sem szenved, hogy a’ leggyakoribb áruszállítások , fő
kép eleinte, Károlyvárosba ’s Zágrábba fognának történni. 
Még akkor sem czélszerii ezen magas árszabás, ha a’ válla
lat’ igazgatói általa tán a’ gyorskocsik’ rendkívüli megterhel- 
tetését akarják elhárítani, mert azok’ szerfeletti megterhe
lését, a’feladandó árukat vagy más holmikat elfogadó ügyvi

vők mindig eltávolíthatják. — Minden esetre tehát hasznos 
’s azért tanácsos volna ezen árszabáson változtatni, ’s azt a’ 
mennyire lehet alább szállítván , a’ Fiume ’s Pest közöttivel 
arányba hozni.

A’ holnap reggel, pontban 8 órakor indulandó gyorskocsi 
érkezése után fél órára már el volt foglalva; öt utazó jelenté 
magát tüstént a’helyekre ’s már a’ szerdaira is van, mint hal
lom , jelentkező. En e’ gyorsutazásnak őszinte lélekkel kí
vánom a’ gyarapodást és szakadatlan fenmaradást ; ’s ha 
annak jó rendbe-hozására ’s tartására olly hő részvéttel 's 
nyereség-vágy nélkül munkálandnak a’ vállalat’ egyéb társai 
’s ügyvivői is, mint minővel nálunk S p o r e r  K á r o l y  ur 
buzgólkodik, óhajtásom bizonynyal teljesedni fog.

Tengeri/.

P e s t i  m a g y a r  s z í n h á z .
.............. September 4.

Legjobban tudja Ön, kedves barátom, milly sokan vannak 
honunkban, kik sajtó- és szólásszabadságot óhajtanak; ’s 
még is ,  midőn valaki ínyök szerint nem szól vagy i r , úgy 
beszélnek honfitársaikkal , mint a’ Pest megyei táblabiró a’ 
T á r  s a l k o d é b a n  beszélt barátom’ H í r n ö k é v e l .

Éri azonban nem bocsátkozom itt ezen vitába. Elmélked
tem fölötte ’s azt, mit felőle hiszek, nem akarom nyilvánitni. 
Elmélkedtem a’ pesti nemzeti színház’ megnyitása fölött; ’s 
ezen elmélkedésimet nem bánom, ha Ön lapjaiba iktatandja. 
— Az egy pár sorból álló vezérszót pedig csak azért bigyesz- 
tém levelem’ elébe, hogy, ha ennek folytában valamit szó
lok, mi némelly nagy patriótáknak nem tetszik, ne kérdezze 
tőlem valami tekintetes úr : „valljon ki jogosított’s hatalma
zott fel engem a n n a k  elmondására ?“  Mert hiába, akarmint 
kiabáljanak is ezen nagy patrióta urak, az tagadhatatlan, 
hogy mi a’ köz dolgokat ’s jót érdekli, szabad ahoz minden ma
gyarnak szólani,’s fölötte az illendőség’korláti közt vélemény

ét,akár jóváhagyó, akár roszaló, ’s annálfogva azon nagy patrió
táknak kedves vagy nem-kedves legyen is az, nyilván kimon
dani. Hiszen a’ magyar nemzet szabad nemzet Y ’s én külö
nösen a’ pesti álló színházra adakoztam is ,  ’s pedig a’ nél
kül, hogy egykönnyen vagy hamar csak reményem lehetne is 
azt láthatni! ergo . . . Vagy tán mivel ezreket nem adtam, 
jogom csekélyebb ? — Ez már más.

A’ pesti nemzeti színház megnyílt. Hála a’ jó égnek! Örül
nek sokan a’ Hatvani-kapunál álló színháznak l jól teszik. 
En nem örülök. ’S azért még is csalatkoznék ám, ki hinné, 
hogy én nem vagyok képes a’ hon’ ’s nemzet’ haladásán szív
ből örvendeni. Tán képesebb vagyok arra , mint sok más, 
ki az említett színház’ megnyitásán ollyat ugrott, hog.y majd
nem „sublimi feriens sidera vertice“ Árpád apánk’ ölébe esett. 
— Ha azonban örvendeni ezen képes nem vagyok is, bán
kódni ’s boszankodni tudok azokon, mellyek a’ magyar nem
zeti szinház’ megnyitása’ alkalmakor történtek.

Nem illő nemzethez, hogy színháza — mivel nemzeti szín
háznak nevezzük a’ pesti magyart — kereskedés’ ’s aljas in- 
teressentia’ tárgyává tétessék. Pedig a’ magyar színházzal 
igy történt a’ dolog. — Még nem volt (’s tán ináig sincs) 
bevégezve építése, ’s már is nyakrafőre megnyitják ; ’s miért 'i 
mert sokadalom , a’ legnépesb sokadalom van a’ városban. 
Hogy lássa tán ’s csodálja a’ számos vendég a’ magyar szín
h áza t’? Ezt lehetne hinni, igen, ha a’megnyitás a’ belépti díj’ 
szembeszökő fölemelésével nem történik. Vagy igy maradt e 
ezen díjszabat egész augustusra? tudjuk, hogy a’ vásár majd
nem e' hónap’ végéig tart. ’S ha egész évre vagy továbbra is 
igy maradand ezen díjszabat, mellyet méltán szertelen ma
gasnak mondhatni, én vásár’alkalmával alább szállítottam vol
na ; vagy, mi nemzeti színházhoz még jobban illik vala, díj nél
küli bemenetelt határoztam volna annak megnyitására. Erről én 
igy vélekedem ; ’s tán nem csupán én, többen igy gondolkodnak. 
'S pedig a’ külszín csalhat? De kérem az egekre azon hon
fiakat, kikre ez ügy bízva v an , vagy volt, miért adnak okot



ta r to t t ,  mellyben cl lön határozva, hogy e’ biztosság ezen
túl ,  a’ hírlapok’ közvetlen képviselői’ kirekesztésével, merő 
követekből fog állani. Ez által azt reményük elérni, hogy 
a’ különböző pártok’ emberei könnyebben egyesülhetnek, 
minthogy a’ legszélsőbb bal oldal’követei is letették a’ hódo- 
latcsküt ’s igy a’ júliusi monarchiát elismerték, következőleg 
a’ választóktól nem tartathatnak olly nyilt és elszánt repu- 
blicanusoknak , mint a’ sajtónak illyes viszonyok által le nem 
kötött képviselői. — Hogy a’ legitimista lapok is előléptek 
egy választási programmal , mellyben a’ képviseleti rendszert 
minden következményeivel együtt elfogadták: ennek oka elő
ször az , mivel a’ Gazette de France’ rendszere után a’ legi
timisták mindent előmozdítanak, a’ mi véleményök szerint 
lépésről lépésre, mozgásról mozgásra a’ társasági szerkezet
nek egy ujabb felfordulására vezethet, mellynek végén ők 
még mindig egy második restauratióról álmodoznak. Második 
oka pedig az , mivel a’ legitimisták lá t ják , hogy a’ mostani 
választási rendszernél az ö pártjokból csak kevés olly férj fi n 
juthat a’ követkamarába , ki az általányos politikai érdeke
ket felfogni ’s azoknak képét viselni alkalmatos volna. Tud
va van ugyanis, hogy a’ választások most a’ választó-kerüle
tek’ (arrondissement) városaiban, nem pedig, mint a’ restau- 
ratio’ ISI7diki választó-törvénye rendedé, a’ megyék’ főváro
siban történnek; innen ered aztán azon számos, csupán egy 
helynek érdekeit képviselő követ, miilyenek az utolsó követ
kamarát is olly nyomorává és szolgaivá tevék, mert őket, 
megbízóik’ tökéletes megnyugovásával, a’ ministerium akár
mikor megvásárló, ha illető kerületeiknek valami egyedárt 
vagy kiváltságot engedett. Ezen , minded párttól elismert hi
ba és visszaélés az , mellyen most a’ választási biztosságok 
az által akarnak segíteni, hogy olly jeleiteket ajánlanak, kik 
csak általányos politikai érdekeknek lesznek képviselői.

Spanyolország’.
Madrid, September’ 3-

A’ királyné mellé adandó rcgensségről készülő terv mindin
kább megállapodik, ’s most már közelebbi adatokat irhatok 
felőle. A' cortesgyiilésbcn azon indítványt akarják tenni, 
hogy a’ királyné mellé négy személy adassék, kik vele a’ re- 
gensséget vigyék. Az indítványt C a b a l l e r o ,  e’ carlo-jaco- 
binus, fogja tenni, ki ez iránt már a’ többséggel értekezett 
’s annak megegyezését bírja. Mint hiszik, a’ kérdés titkos 
ülésben fog fölvétetni, minthogy a’ vitatások alatt kétségkí
vül heves kikelések fognak történni a’ királyné ’s a’ camarilla 
ellen. A’ királyné ellen teendő vádak’ anyagja már ki van 
dolgozva , ’s azokba a’ franczia követ is be fog vonatni, mint
hogy őt erővel is mint részest akarják előállítani azon össze- 
sugásban , melly most a’ királyné ’s a’ mérsékelt párt között 
fonáll. A’ szándékba vett regensség’ tagjai már ki vannak je
lelve ’s ezek : A r g u e l l e s ,  Gil de la C na d ra,  S a n c h o  és 
C a b a l l e r o ,  mind a’ követkamara’ többségéhez tartozók.

A’ M o r n i n g  - H e r a l d  a’ spanyol háborúhoz ekképen 
szól: Lo r dPa  1m e r s t o n  ugyanazon játékot kezdi űzni Spa
nyolország’ keleti partjain, mellyet az éjszaki partokon a’ 
királynénak olly nagy kárára ’s Anglia’ gyalázatjára játszott 
volt. Hadi hajóink tüzet adnak a’ carlosiakra, mihelyt ezek 
az ágyuk’ lövéskörébe lépnek, ’s tengeri katonák szállhat
nak a’ szárazra, hogy a’ barcelonai, valenciai ’s maiagai 
népszemetnek csatáit vívják k i , mellyek pedig minden egye
bet tesznek, csak a’ magok’ ügyéért nem küzdenek. Mi lett 
eredménye azon fél millió pénznek ’s azon 8 vagy 9000 brit 
emberéletnek, mellyek ezen mocskos hadviselési rendszerben 
a’ cantabriai partokon már feláldoztattak ? F e l e l e t :  egy
mást érő veszteség a’ királyné’ hadai’ részéről, az angol fegy
ver’ meggyaláztatása , d o n  C a r l o s ’ hadi erejének ’s erköl
csi befolyásának pedig olly nagyra-növekedése a’ félszige
ten , hogy azt a’ mi whiglapjaink, ha valaki nekik Anglia’ 
beavatkozásakor előre megjósoló , kába ábrándozásnak mon-

arra, hogy valaki illyesmit hihessen, gondolhasson ? Illy nagy
szerű munkában szorgosan kellene ügyelni mindenre , mi a’ 
a’ nemzeti becsület’ akármiképeni sérthetésére okot adhat. 
Ugyan hová lett itt a’ magyar hiúság, a’ magyar nemzeti 
büszkeség ez urakban? Vagy igen, kéjmámorukban elfeled
keztek mindenről! ’s a’ honfi örvendjen, kurjongasson!

Rég nem láttam vagy hallottam, hogy nemzeti ünnepen 
úgy megvalósult volna ezen közmondás: ,,Sirva vigad a’ 
magyar,“ mint a: pesti nemzeti színház’megnyitása’ alkalmá
val.

Nem tudom, minő volt a’ hangászat, azt nem hallottam, 
mert későn jöttem , — azaz későn fértem, vergődtem be a’ 
színházba (veszi e észre kedves barátom, hogy allegorizá- 
lok ?). De ha a’ többi adott tárgyakról kellene vagy lehetne 
következményt tenni ’s Ítélni, kész volnék hinni, hogy ez 
valami „savanyú-édes“  melódia lehetett. — „Árpád’ ébre
dése“ legalább illyen; a’ magyar táncz utána édes, ’s a’ 
vak „Belizár,“  melly ezt követte, ismét savanyú; igy tehát 
az egész édes-savanyú volt!

Árpád ugyanis fölkelvén , eltelik örömmel, ’s örömében 
igy kiált fö l :

„Oh nemzet! oh hon! ismét látlak-e? stb.
„Üdvözllek oh hon! népem, üdvözöllek.“

’s ez édes; ’s utóbb, mivel az üres utczákon senkit sem lát 
— meglehet, éjféltájban költetett fel, mikor becsületes em
ber nem botorkál az utczákon, ’s mert ez a’ lelkek’ órája, 
vagy ha fényes nappal, a’ hoszu sötéthez szokottnak szem
fényét elvette a’ vakító világ —• már kétségbeesik, ’s azt gon
dolván, hogy a’ hon,  mellyet alkotott, e l m ú l t  vagy e l t ö 
r ö l t e t e t t ,  ezekre fakad:

„Oh sir fogadj el, ’s többé meg ne nyílj.“
ez már savanyú. Örül ’s könyűz váltva a’ honalkotó fővezér’ 
nemzetéből i r m a g ú i  maradt költő is, kire Árpád, vagy in
kább ki Árpádra bukkan. Azt mondja ezen „ i r m a g , “ 
hogy „mink elaljasodtunk!“ ’s ezt a’ nemzeti színház’ meg

dották volna. Azonban mi azt hiszszíik, hogy habár a’ carli- 
sták’ vitézsége ’s ügyökhözi hiv ragaszkodása, ugyszinte ve
zéreiknek ügyessége sokat tett is arra , hogy a’ madridi kor
mány a’ gyengeségnek és zavarnak mostani szánandó állapot- 
jába súlyedjen : mégis ugyanerre e’ kormánynak és tisztvi
selőinek elerkölcstelenedése még többet tett. Mig az ország’ 
segélyforrásai meglopottak , eltékozoltattak, mig a’ regens- 
királyné, ’s az ő udvara és ministerei minden lehető torkos
ságban és bujaságban tobzódtak : azalatt a’ katonaság’ zsold- 
ja hónapokig elmaradt, ’s nem volt, ki élelmezéséről gon
doskodjék. Miután már ezen seregeket csupán a’ zsold tartá 
egybe, ’s miután a’la granjai szerencsés katonalázadás, melly
nek a’ Calatrava - ministerium léteiét köszönő, szemök előtt 
állott: mi csoda, ha felkelnek, ha tiszteiket megölik ’s a’ 
fegyveres és féktelen kétségbeesésnek minden kicsapongásira 
vetemednek? ’S ezen példányokat akarják aztán a’ brit kato
nák által is tanultaim, midőn őket a’ sikerült lázadásnak 
példáival érintkezésbe hozzák! Vajha soha ne érezze Anglia 
azon borzalmakat, mellyeket whig kormányozó! szerencsét
len nem-avatkozási háborújok által Spanyolországra áradni 
segítettek! —

Paris, September’ 14-
Madridból September’ 5én költ tudósítás szerint e’ hónap’ 

4 diki titkos ülésben ,,a’ kormányzó - királynénak“  letétele 
lvozatott indítványba ’s ezen indítvány vitathatónak nyilat
koztatott. A’ vitatás azonban elhalasztaték, hogy a’ tárgy 
későbben nyilvános ülésben terjesztessék elő. Előbb San  
Mi g u e l  E va r i  s to a’ nemzet’ veszélyeiről egy nyilatkoz- 
ványt készitend. A’ mozgalmi párt A r g u e l l e s ’ ’s C a l a 
t r a v a ’ kezébe akarja a’ kormányzóságot adni. — A’ minis- 
téri tanács’ többsége a’ párisi érsek’ pásztori levelének a’ 
statustanácshoz küldetését, mint czéliránytalant, félre ve
tette. — A’ választók’ részvétlenségét bizonyítja azon körül
mény , hogy a’ szajnai kerületnek épen most megjelent vá
lasztó-jegyzéke 2 0 , 0 0 0  helyett csak 15,000 választót foglal 
magában. A’ már alakuló választási biztosságok a’ késedel
mes választók’ beírását sürgetik. — Toulonból folyvást lő
szert, fegyvereket ’s tábori holmit stb. szállítanak Bonába. 
(Korresp.)

P o r t u g á l i a .
Az angol hírlapokban következő nyilatkozvány (manifes

tum) foglaltatik, mellyet az i d e i g l e n i  p o r t u g á l  k o r 
m á n y z ó s á g  (regensség) augustus’ 2 1  kén Torres Vedras- 
ból bocsátott ki: „Mindenki előtt tudva van, miképen ő leg
hívebb felsége, dicső emlékezetű dom P e d r o ,  miután az 
ország’ régi alaptörvénye szerint őseitől Portugália’ koroná
ját öröklötté, erről önként ’s maga' jószántából mondott le, 
ugyanazon oklevél által uj alaptörvényt ’s uj uralkodóházat 
létesítvén ’s e’ két engedményt olly szorosan kötvén egymás
sal össze, hogy ezek azon pillanattól fogva, midőn a’ nem
zet reájok megesküdött, elválaszthatlanokká lettek. Az is 
tudva van , milly hútelenség által próbált egy portugál vér
ből származott királyi herczeg bennünket e’ hasznoktól meg
fosztani, sőt mint sikerült is neki, a’ nemzet’ egy részét némi 
ideig megigázni, melly közben a’ zsarnokságot pártütéssel 
egyesíté. Mindazáltal nevezetes volt azon egyenesség is, 
mellyel kevés számú tántoríthatlan férfiak esküjükhöz hí
ven, ama’ magvát az ellentállásnak megőrizék, melly min
den, annak szétzúzására fordított törekvéseket meghiu- 
síta, ’s mellynek, miután későbben erejét a’ charta’ szerzőjé
nek vezérlése alatt kifejté, sikerült azt, (t. i. a’ chartát,) 
visszaállítani’s ő leghívebb felsége’ II. d o n  a M a r i a ’ trónját 
’s az uralkodóháznak ugyanazon charta által alkotott fejét 
megerősíteni. —■ Szükségtelen, emlékezetbe visszaidézni 
mindazon számos és terhes áldozatokat, mellyekbe ezen 
eredmény a’ portugál nemzetnek került, mert azokban 
valamennyi osztálya a’ társaságnak több vagy kevesebb részt

nyitásakor mondja ő , a’ költő mondja ezt a’ magyar publi 
cumnak szemébe! ’s ez ki is van nyomtatva, ’s még is illyen 
sajtó- és szólásszabadságért, melly az e g é s z  n e m z e t e t  
valódiképen sérti, nem kap e’ költő b e c s t e l e n i t é s i  p e r t ?  
vagy nem Ítéltetik n y e l v b i r s á g r a ?  Vagy igaz! hiszen 
nincs neki pénze, ’s aztán „múlta licent . . .“  stb. Minek
utána pedig ezen jámbor költő az untignál tovább sopánko
dott,  sérte tt ,  ’s boszontá a’ honalkotó fővezért, ki annyi 
méltatlanságok miatt már nemzetét is meg akarja tagadni, 
egyszerre örülni kezd, ’s azon elaljasodott nemzetről azt 
mondja, hogy fenn lévén Prometheusa, ez

„ — óriási fájdalmában is
Olly törhetetlen most, mint valaha.“

’S aztán hálát ad Á r p á d n a k ,  hogy ébredésivei uj pálya 
nyílik.

Jegyezze meg kedves barátom, hogy én itt sem színi kri
tikát, sem bírálatot valami költői munka fölött Írni nem aka
rok, mert akkor még elmondanám: mennyi ellenmondás van 
„Árpád ébredésében,“ hogy sem Árpád, sem a’ vele beszél
gető költő logikát soha sem tanult, ’s az aesthetikának soha 
hirét sem hallotta, ’s több efféléket; ’s bírálatomat a’ „Fi- 
gyelmezőbe“ kiildeném. Én jelen levelemben csak azt aka
rom Önnek megmutatni, hogy a’ pesti nemzeti színházban 
az első mulatság é d e s - s a v a n y ú ,  vagy s a v a n y ú - é d e s  
volt, ’s azért tovább megyek.

Mig a’ költő Árpáddal a’ magas házak között — a’ Hat
vani-kaput keresve — botorkál, addig a’ derék napszámos 
hazafiúságaért a’ színház’ ajtaja előtt kinevettetik.—- Ez édes! 
— Jő utána, de már a’ színpadon — egy kétségbeesett szín
észnő, ’s meg akar Halni bújában, nem lelvén irgalmat sen
kinél ’s menedéket az őt faggató, sanyargató rémképek előtt. 
Ez ismét savanyú, ’s pedig, ha olvassa az ember ezen jele
netet, vastagon savanyú. Általában az egész allegória, azon
kívül , hogy minden legcsekélyebb aesthetica’ ’s gyöngédség

vön; de tagadhatlan lettdolog, mellyet senki sem hozhat 
kétségbe, hogy azon pillanattól fogva, midőn a’ charta 
az országban visszaállitatött, egy hang sem emelkedett a 
végre, hogy ő leghívebb felsége’ jogát a koronához, vagy a 
népét a’ chartában megirt biztösítmányokhoz kétessé tegye, 
még pedig egy szomszéd országban tolyó polgári háború’ 
viszontagságainak’s minden szabadelinii rendszer’ ellenségei’ 
hajtogatásainak daczára. Szinte tudva van az is, hogy egyedül 
’s csupán apró haramiacsapatok, mellyek erőszakoskodásukat 
a’ politika’ álartízával fedék el, és mellyeknek sem segédforrá- 
saik, sem bizonyos főnökeik nem voltak, az ország’ különféle 
pontjain pillanatnyi rendetlenségeket támasztottak. Illy álla
potban volt ezen ország a’ restauratío’ korszakától fogva 183Ü- 
iki September’ 9éig, mint ama’ napig, mellyben Lissabon’ 
népsége, olly férfiaktól, kiknek czéljairól a’ nemzet cseleke
deteik szerint ítélhet, megcsalatva ’s felbujtva, azon intéz- 
vények ellen, mellyek a’ trónt és országot védék, lázitó zajt 
merészlett ütni ,  ’s azon társas köteléket, melly a’ portugá
lokat egyesíté, el akarta szaggatni, helyébe egy majdnem 
olly hamar megszegett mint kötött szerződést (az 1820. vagy 
2 2 iki alkotmányt), csalóka Ígéretek’ lenge hálóját, egy szín- 
lett democratián alapított oligarchiát állítandó; e’ pillanat
tól fogva a’ letett hit kigunyoltatott, a’ kormánypáleza a’ 
királyné’ közében széttöretett. Miután a’ charta, melly ben
nünket egyesíte, lábbal tapostatott ’s a’ társas kötelék el- 
szaggattatott, az uralkodó oligarchia kifejté terveit ’s játszók 
a’ nemzettel, egy szinlett nemzeti képviselőséget láván össze, 
mellyre erőszakkai tola véleményt; daczolt a’ trónnal is, 
megfosztván ezt azon szabadságtól, hogy tanácsadóit maga 
választhassa ’s a’ királynét az elébe szabott oklevelek’ meg
erősítésére kényszeríté. Az oligarchákat azon kába remény 
táplálta, hogy azok, kiknek egyenessége egy erős lábon álló 
és számos hadsereg által védett bitorlónak ellenszegült, fe
jőket egy gyalázatos iga alá hajtandják , melly sem rokonér
zettel sem állandósággal nem b i r ; de csakhamar tapasztalák, 
milly hiúk voltak reményeik; mert ámbár a’ chartának legje- 
lesb védőit a’ köz hivataloktól eltávolították , a’ szabadító 
hadsereget felbomlasztották ’s csaknem semmivé tették : 
mindazáltal e’ szózat: „El l j en  a’ c h a r t a ’s a’ k i r á l y n é ! “ 
alig harsant meg az ország’ legvégső szélén, azonnal visz- 
hangra is talált minden tartományban , és a’ kívánságok’ ’s 
vélemények’ összehangzása mintegy varázsütés által egyesíté 
a’ vitéz férfiak’ színét, kik a’ nép’ áldáskivánatitól kisérve a’ 
főváros felé tódultak, a’ hazát ’s ő felségét megszabadítan- 
dók. Az ő felsége’ fogsága közben az ország’ kormánya’ ja 
vára ideiglen rendelt k o r m á n y z ó s á g  kötelességének tartja, 
ő felsége’ ’s az ugyanazon ügyért küzdő hú portugálok’ ne
vében, érzelmeit, terveit ’s czélját ünnepélyesen kinyilatkoz
tatni ’s megfejteni azon okokat , mellyek tagjait arra bírták, 
hogy azon tettlegi kormány ellen, melly a’ hazát m. e. Sep
tember’ 9ke óta tartja járma a la t t ,  fegyvert fogjanak. — E ’ 
szerint a’ kormányzóság kinyilatkoztatja: 1) hogy a’ dicső 
emlékezetű IV. d o m  P e d r o  által a’ nemzetnek önként en
gedett ’s ettől elfogadott, eskiivéssel megerősített ’s dicső
ségesen visszaállított portugál királysági alkotmányos char
tán mint olly alaptörvényen kívül, melly a’ trón’ előségeit 
(praerogativa) ’s a’nép’ jogait szabályozza, semmi más szer
ződést el nem ismer ’s nem fog elismerni; 2 ) hogy ugyan
azon chartának ollyas módosítását, melly más eszközök, 
nem pedig ezen alaptörvénytől a’ netalán szükségeseknek ta r
tandó reformokra’s javításokra nézve rendeltek által téteték, 
el nem ismeri ’s nem fogja elismerni; 3) hogy mindazon 
végrehajtó, politikai ’s törvényhozósági okleveleket, mellyek 
az országot 1S3G. September’ 9ke óta járom alatt tartó kü
lönféle tettlegi kormányoktól, vagy e’ kormányok által össze
hívott akárminemii gyűlésektől adattak k i , semmit-érőknek 
’s a’ portugálokra nézve kötelező erő nélkülieknek tekinti; 
4) hogy egyetlen czélja, a’ nemzetet és trónt, az ország’ al
kotmányos chartája által számára biztosított előségek’ , ki

nek hiával van, valóságos gunyirat a’ nemzetre, színházra ’s 
színészekre. ’S illy művel, mellyet, hacsak nem hirdetik ’s 
nyomtatják, senki sem fogott volna V őr ös  m a r t y n knak tu- 
lajdonitni, illy gunyirattal, mondom, nyitják meg a’ pesti 
magyar színházat!

...................................oh Árpád!
Dőlj sírba ismét, ’s többé föl ne kelj,
Hogy látni illyest kénytelen ne légy  
Még egyszer! . . . . . .

Továbbá a’ vak B el i z á r t  adák először (azaz „Árpád’ éb
redése“ ut án)  színészink. A’ testvér horvátok (a’ pesti né
met színházról már tétetett szó ez érdemben) midőn 1834- 
ben zágrábi német színházukat megnyitók, K ö r n e r ’ „Z r í
nyijét“ adák, egy, tárgyát tekintve, valóságos nemzeti dara
b o t ; ’s mi magyarok, az első nemzeti színpadon Belizárt 
látjuk először, ’s pedig még nem is jeles fordításban! De 
ha legremekebb volna is fordítása, minek a’ mindenképen 
idegen vak Belizár! — Nemzeti szellem kívánta az t ,  hogy 
színházában első estve sírva mulasson a’ magyar? — Oh 
igazgató ur ! ki „kritikai lapjaiban“ annyira megrovatni (aes- 
thetice akarok szólani, különben más kritikushoz illő igét kel
lene használnom) engedte dicsőült Kazinczynkat a’ „Perien 
der heiligen Vorzeit’“ fordításáért, adjon számot e’ sértő te t 
téért a’ nemzetnek ! — De el is feledéin , hogy nincs jogom 
ezt követelni, engedelmet vakmerőségemért.

Vakok vagyunk, igen; vakabbak mint Belizár volt a’ nem
zeti színpadon; ’s ezt akarták nyilván azon allegorizáló urak 
értésünkre adni, úgy e? Oh, a ’ nélkül is jól tudjuk mi azt, 
hogy a’ Hatvani - kapunál álló pesti színházzal nem fognak 
megnyílni szemeink, Többet Írnék, de bánatom ’s boszúsá- 
gom elfojtja elmélkedésimet.

Éljen boldogúl. * *



váltsátok’ és szabadságok’ teljes élvezésébe visszahelyezni; 
5 ) hogy minden kérdés, melly az igazgatást, a szemé ye et 
és pártokat illeti, az ideigleni kormányzóságnak ’s a’ restau- 
ratio’ müvéért küzdő portugáloknak czéljától ’s terveitől egé
szen távol marad, ’s hogy azok, mihelyt e’ restauratio vég- 
rehajtatik, a’ köz ügyekbe avatkozástól mindenkep tartóz
kodni ’s e’ pillanattól fogva a’ charta által behozott sza
bályok’ és formák’ hatalmának hódolni fognak, mivel egye
düli szándékuk , a’ trón’ méltóságát helyreállítani ’s az or
szág boldogságát biztosítani. Ennélfogva a’ kormányzóság 
mind saját, mind pedig a’ hű portugálok’ nevében a’ jelen 
nyilatkozványt a’ nemzethez ’s valamennyi kormányhoz intézi; 
mivel itt a’ vallás, trón’ és szabadság’ ügye forog fen. V i l l a  
de T o r r e s  V e d r a s ,  augustus’ 21kén 1837. (Aláir). ller- 
czeg T e r c e i r a ,  marquis S a l d a n h a ,  L. de Sa  AIou-  
s i n h o de A 1 b u q u e r q u e.“

Egy telegrafi tudósítás ugyan jelenti, hogy S a l d a n h a  
aug. 25dikén bement Lissabonba’s itt dom  P e d r o ’ chartája 
ismét helyreállítatott ; azonban e’ tudósítás vagy épen nem 
igaz, vagy legalább ideje nincs helyesen adva, ’s a’ viszonyok 
minden hihetőség szerint ekképen állanak. Miután Saldanha 
és T e r c e i r a  lierczeg, az úgynevezett chartisták’ vezérei, 
Torres Vedrasnál egyesültek, a’ királynét az anarchisták’ 
foglyának nyilatkoztaták ’s kiszabadítatásáig regensséget al
kottak. Seregük — mondatik 2,760 sorkatona ’s 1,300 ön- 
kénytes vagy nemzeti őr, ágyuk nélkül — aug. 25dike’ reg
gelén megjelent Lissabon’ sorompóinál, de csakhamar eltűnt 
ismét a’ nélkül hogy valamit kezdett volna. Hihetőleg a’ ve
zérek azon véleményben voltak, hogy nekik csak mutatkoz
niuk kell, ’s a’ megszeppent város azonnal kapukat fog tár
ni elüttök; ’s látván, hogy ez nincsen úgy, eltávoztak, nem 
érezvén magokat eléggé erősöknek a’ város’ megtámadására. 
11a a’ következetes revoluliopártiak’ szavát föltételetlenül hin
nék , úgy ők tökéletesen el vannak szánva a’ várost utolsó 
cseppvérig védelmezni. Azonban nem egyszer láttuk már a’ 
félelmet illy bátor szavak mögé rejtezni, ’s még kérdés, vall
jon a’ nemzeti őrség, mellyre az egész ellenállás támaszko
dik, fogja e e’ hősi szándékhoz karjait nyújtani. — Addig 
is ,  mig ezek valamire kifejlenek, Portugália’ fővárosában 
minden kormány, kivevőn a’ clubbokét, megszűnt, ’s ha a’ 
köz csend és bátorság még bizonyos mértékben fen áll, ezt 
leginkább a’ kívülről fenyegető veszély okozhatja; de jaj an
nak, ki a’ „mérsékelt vélemény’“ gyanújában áll, jaj minden 
vagyonosnak, ki a’ felmagasztalt revolutionalistákhoz nem 
tartozik, mihelyt az őrizet a’ chartisták’ lehető megtámadá
sát győztesen visszaverendi! -— (Beil. j>ol. Wochenblatt.)

A’ September’ 1 5i „Moniteur“ következő tudósítását közli 
a’ portugál udvarnál lévő franczia követnek a’ küliigyek’ mi
nisteréhez Lissabonból aug. 30ról, melly tudósítás Bayonne- 
ból sept. 1 2 d. esti 1 0  órakor telegraíi utón küldetett el Pa
risba: „Véres ütközet volt aug. 2 Skán Uio-Mayornál (Santa- 
remtől nyugatnak) a’ kormány’ serege — S a da  B an  d e i r a ’ 
V Po  m fim ’ vezérlése alatt ’s a’ két tábornagy’ ( S a l d a n 
ha  ’s T e r c e i r a )  hadai között. Miután ezen utóbbiak alku
dozásba kívántak ereszkedni, f e g y v e r s z ü n e t  köttetek, 
mellynek két nappal előbb föl kell mondatnia; a’tábornagyok 
vissza fognak vonulni Alcoba^ába (Caldas és Leiria között) 
's onnan kiildendik javaslataikat a’ kormányhoz. Az alkot
mánypárti vezérek Leiriában fognak megállapodni.“ — Többi 
közt a’ „Journal du Commerce“ f. h. Iáról körülményesen 
közli a’ chartisták’ megveretésének részleteit: „Portugáliából 
— úgymond — tudósításokat vettünk, mellyek a’ líio-Mayor- 
nál történt ütközetet igen keménynek és S a l d a n h a ’ sere
gére nézve felette gyilkosnak festik. A’ chartisták’ gyalogsá
gát, melly a’ megtámadást kezdő, az alkotmánypárliak’ job
bára nemzeti őrökből álló ’s 13,000 emberre menő gyalog
sága visszaverte. San C o s m e b á r ó ,  Saldanha’ generáljai
nak egyike ’s több íiatal tiszt Portugália’ főnemességéből 
e’ csatában megölettek; V i l l a  re al  gról” fiának lába ellöve
tett. — T e r c e i r a  herczeg, midőn gyalogságának vissza
vonulását észrevette, a’ tartalékhadát képző lovasságnak pa
rancsot ada , hogy amazt segítse. Ekkor az alkotmánypártiak’ 
lovassága megmozdulván azt várták, hogy a’ két lovagcsapat 
is hasonló dühhel fog harczolni, mint a’ gyalogság. De ez 
korántsem történt meg. Midőn pisztolylövésnyire közelítőnek 
egymáshoz, mindkét részről „Megállj ! vezérszó harsantmeg 
’s mindkét had vezéreinek szeme’ láttára összebarátkozék. — 
A’ csatának, melly olly nagy elkeseredéssel kezdődött, e’ 
különös kimenetele a’ tábornagyokat visszavonulásra készté.“

X é m e t o r s z á g;.
Alidon minap a’ bajor követkamara’ határozatát a’ h a n n o -  

v e r a i  alkotmány’ ügyében közlöttiik, akkor a’ vitatkozások 
még csak általányos körrajzban valának tudva; de most, mi
dőn egész terjedelmökben közöltetnek, kitetszik, hogy azok’ 
folytában e’ kérdés egy uj szempontból fogatott fel, melly 
tudtunkra még sehol sem vala említve ’s annál nagyobb figy

elemre méltó , minthogy egy magas helyzetű statnsférjfiutól 
származik. A’ bajor külügyi minister t. i. a’ többi közt ckkép 
szólott: „Ezen alkalommal több részről hozatott szóba az, 
mi a’ szövetségi szerződések által a’ képviselettel biró alkot
mányokról határozva van; különösen és sokaktól idéztetett 
a’ bécsi záradék-oklevélnek (Schluss-Akte) 56dik csikkelye. 
Alinderiekelőtt kérem megjegyeztetni, hogy a’ bécsi záradék- 
acta 1820ban május’ 15dikén költ, ’s hogy igy annak 56clik 
czikkelye kétségkívül csak azon alkotmányokra vitethetik, 
mellyek akkor már megismert munkásságban voltak. Én csak 
mellékesen jegyzem itt meg, hogy előttem még épen nincsen 
megmutatva, valljon a’ mostan uralkodó hannoverai király’ 
gondolatja, mellyet trónra-léptekor az uj alkotmányról kije
lentett, nem épen azon körülményen alapul e , h o g y  1 8 2 0 - 
ban m á j u s ’ l a d i k é n  má r  v o l t  H a n n o v e r á n a k  egy  
m e g i s m e r t  h a t ó s á g i i  k é p v i s e l e t i  a l k o t m á n y a ,  
me l l y  a z ó t a  me g  l ö n  v á l t o z t a t v a ?  — Bizonyosnak 
ugyan nem mondhatom, de nem lehetetlen , hogy E m é s z t  
király’ érdeklett rendeletének alapja ebben fekszik. Mennyi
ben a’ rendek ezen tárgyban alkotmányszeriileg azon kíván
ságukat akarnák a’ trón’ elébe terjesztetni, hogy az iránt 
utasítás bocsátassék hannoverai követünkhöz: általában csak 
azon nyilatkozást adhatom, hogy akarinelly oldaláról tekin
tessék is jelenleg ezen ügy, a’ ministerium magát semmine
mű közbevetésre hivatva nem látja. Említőm , hogy a’ bécsi 
záradék-actának 56dik czikkelye betű szerint csak azon alkot
mányokra vitethetik, mellyek 1820 május’ 15dike előtt már 
megismert hatósággal bírtak. Ugyanazon záradék-actának 60- 
dik czikkelye fölhatalmazza a’ szövetséggyülést az illető fe
lek’ felszólítására, az alkotmányt barátságos közbevetés’ ut
ján fentartani , a’ mennyiben t. i. azon alkotmány a’ szövet
ség’ biztosítása alatt állana. iMég többet mond a’ f> 1 dik czik- 
ke ly , melly szerint a’ szövetséggyiilésnek nincsen joga a’ 
statusok és a’ fejedelem között támadható képviseleti vitat
kozásokba ’s egyenetlenségekbe avatkozni, mihelyest azok 
a’ 26ik czikkely’ értelme alá nem esnek ’s az itt ellátott ese
tet nem teszik. E szerint még nagy kérdés: valljon és men
nyiben tarthatná magát a’ szövetséggyülés felhatalmazott
nak , ezen hannoverai ügybe elegyedni. Itten legelőször fog 
bebizonyulhatni az, hogy csupán a’ választó - vagy eldÖntő- 
biróságnak (Schiedsgericht, a’ szövetséggyiilésnél) uj inté
zete a z , melly a’ statusok és fejedelem közt támadó vi
tákban , ha azok’ elintézésére mind a’ két résztől felszólíta- 
t i k , eldöntő ítéletet hozhat. A’ ministerium’ álláspontját te
kintve, nincsen semmi szin valamelly hivatalos lépésre. — 
Azon különös ellenvetésére az indítványtevőnek, hogy a’ bé
csi záradék-acta’ 56ik czikkelye nemcsak az 1820 május’ 15- 
dikén létezett, hanem minden, megismert hatóságban léte
ző alkotmányai a’ német statusoknak értetnek, nem tekintve 
eredetök’ vagy felállásuk’ idejét: a’ statusminister röviden 
csak azt feleié, hogy „illynemű hiteles magyarázatok’ téte
lére a’ kamara semmi esetre sincs felhatalmazva. “ — II a az 
indítvány mind e’ mellett is elfogadtatott ’s végzésbe ment, 
csak újabb tanúja annak , „milly csekély mértékben lehet a' 
sokfejü gyülekezetek’ politikai belátására számot tartani. 
Nyomósságot akarunk mutatni, ’s illyenkor aztán s t a t  p r o  
r a t i o n e v o l u n t a  s.“ (Béri. pol. Wochenbl.)

G ö r ö g o r s z á g ' .

Athene, aug. 22-
E. h. I$kán reggeli 5 órakor egy rendőrtiszt G r i v a s  Ti- 

vador ezredes’ lakására ment ’s királyi parancs’ előmutatása 
mellett jelenté, hogy még egy óra engedtetett neki házi ’s 
családi ügyeinek elintézésére, azután kardját átadván a’ há
za előtt álló kocsira föl keilend ülnie ’s Piramisba mennie, 
honnan egy számára készen álló hajón INaupliába fog vitet
ni. Grivas e’ reggeli látogatás által kevéssé látszék megle
petve : ő már régóta per alatt van , a’ rumeliai köznépen 
elkövetett különféle nyomorgatások és kegyetlenségek, nem
különben elsikkasztások ’s törvénytelenségek miatt saját em
berei által vádoltatván be. Nagy elszántsággal l’ogadá a’ ki
rályi parancsot, mellynél fogva most, Naupliában hadi tör
vényszék’ elébe állítatván , a’ reá hozandó Ítéletet várja. A’ 
görög féktelen katonaság’ e’ nagy párthívének elfogatása né- 
melly óvakozásokat tön szükségesekké, mellyek száz meg 
száz különféle hírekre nyujtának alkalmat, hanem ezek ne
hány nap múlva mind semmiségükbe süllyedőnek. De a’ hadi 
törvényszék’ Ítéletét igen feszülten várják. — Alinap rajna- 
melléki Bajorországból ide 40 német mezei gazdából álló tár
saság érkezett —- de fájdalom! tagjai mind ollyanok, kik 
mindjárt megérkezésökkor a’ kormánytól kértek segedelmet 
éliségök’ lecsillapítására. E ’ szegény emberek’ egyetlen gaz- 
dagsága abban á ll ,  hogy Isten őket sok gyermekkel áldotta 
meg: ha t ,  sőt nyolez kisded is ugrál e’ családok’ némellyi- 
kénél a’ classicus földön szüléi körül ’s tőlök kenyeret kér! 
Az ország’ állapotja nem ollyan , hogy azt lehetne monda
ni : „Itt  van egy darab szántóföld, élj belőle.“ Pénzre, bú

torokra, szerszámokra, épületanyagokra stb. van szükség, 
’s mindenről a’ kormánynak kell gondoskodnia, '['eheti e ezt 
’s teendi e ? az idő fogja megmutatni. Előleg többen e’ ba
jor kivándorlottak közül taligatolással keresik kenyeröket az 
uj királyi lak’ építésénél , mit hazájokban is a’ dunacsatorna 
vagy vasutak körül szintúgy cselekedhettek volna. — Végre 
Görögország is bir saját gőzhajóval; az évekig Porosban ja 
vítás végett hevert angol erőmű haszonvehetővé té te ték , ’s 
egy a’ végre épült uj hajóban kellő ’s igen kényelmes hajlé
kot nyere. Az uj hajó „Maximilian“ nevet visel, ’s első pró- 
bautjat Porostól Pyraeusig szerencsésen végezvén ’s a’ vesz- 
tegidőt kitöltvén, siirge munkakörébe lépend. — A’ bátor
ság, mellyet eddigelő Görögországban csak szárazföldi uta
zások’ alkalmakor veszélyeztettek a’ hegylakó haramiák (kleph- 
ták) , most már vizen is veszélynek van kitéve. A’ kalózha
jók a’földközi tengeren ismét elhatalmaznak, még pedig olly 
nyugtalanítólag, hogy nem rég a’ tengeri rablásokról sok 
rémitő hir terjengett. Mondják, hogy a’ kalózok egészen e l 
süllyesztettek egy görög kutter-hajót, melly ITydrából jött, 
’s legénysége fegyveres kézzel akará magát a’ kalózhajó ellen 
ótalmazni. — Alég a’ legvénebb görögök is ritka tünemény
nek tartják az idei nyarat. Az éghajlatot, melly rendesen az 
égető forróságu ’s a’ mérseklett földÖvii Egyiptus között kö
zépet ta r t ,  gyakor égi háborúk ’s a’ szőlőnek ártalmas eső
zések egészen megváltoztatták. A’ tikkasztó hőséget igen gyak
ran erős éjszaki szélvészek váltják fel, ’s a’ földrengések 
nem látszanak véget érni. F. h. Iákén délelőtti 9 órakor Pyr- 
gosban kemény földrengést éreztek, melly másfél óraperczig 
tartott. A’ város’ környékében a’ hegyekről sziklák omlottak 
le ,  ’s a’ föld több helyen meghasadt. Az ország’ más külön
féle részeiből is hasonló tudósítások érkeztek. Azon kiszol
gált katonaságot, melly f. h. 5kén szálítatott Triestbe , ma 
2 2 kén egy másik szállítvány követte , ’s ezt ismét egy har
madik két hétre követendi. Ekképen a’ német katonaság Gö
rögországban olly mértékben fogy, hogy előreláthatólag nem 
sokára a’ szükséges őrállásokra sem lesz elég emberünk. A’ 
katonaságnak, melly most sokkal szükségesebb mint valaha, 
kipótlására még semmi sem történt. A’ király mind a’ mini
sten mind a’ statustanácsban kemény ellenszegülésre talál az 
óhajtott összeírás’ kivitelére nézve. Idegen katonaságot nem 
akarnak, uj hadi’ogadást pedig még kevésbé. Hát mit akar
nak ? ! (Allgém. Zeit.)

E g y v e l e g ,
F. h. 16ról költ hannoverai hírlap szerint ő felsége a’ ki

rály, délután több hadi tiszt’ kíséretében Göttinga melletti 
Weendebe elutazott ’s 17én a’ György-Auguszt-egyetem’ szá
zados ünnepének első napját jelenlétével dicsőitendi.

Ő felsége a’ svéd király September’ l l én  az ország’ déli 
’s nyugati tartományaiba elutazott. Elutazása előtt egy ki
rályi hirdetmény jelent meg, melly által ő felsége’ távolléteig 
a’ fővárosban kormányzási biztosság neveztetett ki, ’s elnöke 
a’ korona-örökös leend. Egyszersmind a' koronaörökösnek a’ 
szárazföldi haderő’ főparancsnoksága is általadatott.

A’ „Monde“ czímii hírlap minap politikai vitatkozásba 
ereszkedvén a’ „Paix“ hírlappal, többi közt ekkép nyilatko
zott: „Végre, csak azt nyilatkoztatjuk ki a’ Paixnek, hogy 
láttunk despotailag kormányzott országokat, mellyek igen 
virágzók, müveitek, kevés adóval terheltek, jó utakkal el- 
látvák, igen csendes, igen kövér, ’s a’ Paix’ és a’ disznók’ 
módja szerint igen boldog országok voltak, ’s hogy azokban 
mégis kín volt az élet, nemcsak mi reánk, kik csak kevés 
ideig valánk ez iszonyú fuladozás’ elviselésére kárhoztatva, 
hanem mindazon belföldiekre nézve is, kiknél az értelmiség 
még megtartá valamennyire eredeti nemességét.“  — A’ Paix 
erre igy felel: „Meg kell jegyezni, hogy a’ nép,  mellyről 
itten szó vagyon , ezen a’ Paix’ ’s a’ disznók’ módjára bol
dog nép,  az a u s z t r i a i  örökös tartományok’ népe, azaz 
a’ legerkölcsibb, 1 e g ta n ul t a b b , ’s a’ művészeteket leg
hőbben kedvelő népe Európának. — Valóban igen sajnál
nék a’ Alonde’ Íróit, ha utazásaikban csupán ezen virágzó, 
müveit, kövér, csendes és boldog országok’ látogatására vol
nának szorítva; de, hála Istennek, Europa elég nagy, hogy 
ők vigasztalást találhattak legyen e’ szomorú látvány felett; 
például Spanyolországban, ezen nemes és hősi félszigeten, 
hol a’ polgár a’ legteljesebb mértékben éldelheti azon boldog
ságot, hogy szemeit a’ gondolat’ horizonán egész szabad
sággal köriiljártathatja. ’S bizonyosak is vagyunk, hogy ők 
itt épen nem voltak azon iszonyú fuladozás’ elviselésére kár
hoztatva, melly őket a’ Duna’ partjain elfogd! . . . Tréfa 
nélkül szólván : irt e valaha bárki sujtóbb és nyommasztóbb 
valamit a’ respublicai véleményre nézve, mint az , a’ mit itt  
olvastunk? ’S reményük e, hogy józan népség hallgatni fog 
egy ollyan szabadság’ szózatira, melly arról kezd panasz
kodni, hogy elfúlod az országos bőség’, vagyonosság’, csend’ 
és boldogság’ ölén! Oh, uraim, apostolai a’ democratiának, 

I ha kímélni akarjátok ezt, hallgassatok! . . . “

ISsuiya- é s  J m tsís ir tfo K o so ltíio z .
Egy tudományosan kiművelt ’s gyakorlott 

bányász és liutász, ismereteinek megfelelő al
kalmaztatást kíván. Az ajánlkozó tanulmá
nyait a’ l r e i b e r g i  bányászacademiában 
(Szászországban) végezte, a’ bányászatnak 
minden á g á t , még a’ kőszénbányászatot is, 
ismeri, kén-, timsó- és vitriolmüveknél szol
gált,  ’s névszerint cyprusi vitriolt tetemes 
mennyiségben készített is. Bővebb tudósítást 
ad felőle F ö r s t e r  L a j o s  ur Bécsben, YVoll- 
zeile, 869. szám. (1)

A’ n. ni. magyar királyi udv. Kincstár’ rendelése’ 
következésében ezennel köz Jiirré tétetik, hogy báró 
B r a u n é k o r  Antal’ örököseit illető, a’ hadi Kincs

tár’ részére törvényes bírói zár alá vétetett, Ny i t r a  
yármegyebeli L a s z kár ,  L c 1 ö c z , S z e b ed r a s 
és A l s ó - S u  tó ez helységekben fekvő részjószágok 
I°lyó évi October hónap’ 17dik napján az új törvény’ 
értelme szerint tartandó árverésnek fognak kitétetni. 
Budán, Sz. Mihály’ hava’ ladikén 1837. (2)

JBiríüetés. A’ na'gyméltóságu magyar kir. ud
vari Kamara’ rendeléséből ezennel köz hírré tétetik, 
hogy folyó évi October’ 2án tekintetes nemes Sopron 
vármegyében kebelezett, ’s a’ győri püspökséghez 
tartozó 8 z i l n y i  mezővárosban boldogult 
ili& S Antal volt győri megyés püspök’ hagyományá
hoz tartozó mintegy 100 darab sertvés , és ugyanazon 
hónap’ 7en sz. királyi Győr városában a’ püspöki rc- 
sidentiában hat ozorai méncsbcli fekete városi és két 
pej konyhalovak , nemkülönben 16 darab tehén a’ szo
kott reggeli órákban tartandó közönséges árverés’ ut

ján a’, többet Ígérőknek készpénzbeli fizetésért el fog
nak adatni. (1)

A ’ nagym éltóságú magyar királyi udvari Kamara’ 
rendelésénél fogva folyó 1837 esztendei, October’ 9ik 
napján Torontál vármegyében kebelezett Szöii*4vK'lii 
uradalom’ következő helységei és pusztái különkiilön 
három egym ást követő esztendőkre, nevezetesen folyó 
évi november’ Iső napjától kezdve ISiOik évi October’ 
utolsó napjáig a’ többet ígérőnek árverés’ utján ha
szonbérbe ki fognak adatni, nevezetesen:

lör S / .ü r e g S i  helysége Bábé pusztával együtt.
2or Ny.. D i:í» i helysége a’ Terváti pusztával 

égyiitt.
Sor (iljiilii helysége.

A ’ haszonbérleni szándékozók üzethetésükrőli bizlo- 
sitványnyal, nemkülönben a’ szükséges bánatpénzzel

ellátva, (és pedig a’ Szövegűi és Bábéi árendákérl 
1600 íl., a’ Sz. Iván és Tervátiért 340 íl, végre a’ 
Gyulaiért 1060 íl. pengő pénz) Szörcgh helységben, 
az ottani urasági háznál, délelőtti órákban, a’ kitűzött 
napon megjelenendők. A’ haszonbérbe kiadandó tár
gyak részletesen a’ m. k. udvari kamarai számvevő
ségnél, a’ szegedi sóháznál, nemkülönben k. Szeged 
városa’ tanácsánál megtudhatók. ( l )

Folyó évi October’ 2 (kén Bécsben *t  s z < ;p  I l i i / ,  
fog HOi*i<liliy.iÍ£i által kijátszatni; melly alkalommal 
a’ főnyellesek 900,OOO — 50,000 — 95,000 
— 19,500 stb. v. forintot; az ingyensorsok pedig 
»0,950 — 9950— 1150— ft OOO’s igy lefelé 
egész 50 forintig nyerhetnek, minden esetre pedig 5 
Irtot nyerniük kell. Sorsjegyek 4 fr. 24 krjaval ezüst
ben egy vörös ingyensors’ Síid részével együtt kapha
tók Pesten L ie  dein a un J. S. Fridiiknél. (3)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridrih.



POZSONY, pénteken
Tartalma:

a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
birüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmii- 
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

3 6 . szám.

S z e r k e s z t i  ’s ki adj a

B alásfa lv l  Orosz József.

SEPTEMB. 39. ISS».
FeltotelcU:

Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. Llő- 
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Füskúti Länderer Lajos' könyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendök: UA Hit nők 
szerkesztő hivatalának. P o z s o n y b a n A neni- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország és Erdély.
Ő cs. kir. ap. Felsége f. e. augustus’ 24kéu költ 

legfensőhb határozatánál fogva S c h m o t z e r  József 
unghvárl lelkészt csudáni — Ba no v i t s  János fel
s ő - b á n y a i  lelkészt pedig drószói czímzetes pré
posttá: továbbá

Az eszéki főpostahivatalnál ellenőrré Cze l t ner  
Józsefet, varasdi yolt postatisztet, kinevezni; végre 

R o t ter  Ferencz sóóvári sóakna-felügyelőt, sa
ját kérelmére, nyugalmazni kegyelmesen méltóz- 
tatott.

A’ nagymélt. magyar kir. Helytartó Tanács f. h'. lökén a’ 
kebelbeli közönséges adóra ügyelő számvevő - hivatalában, 
G r o z d i c h  Imre’ halála által megüresedett ingrossistaságra 
S a l l a y  Imrét, accessistaságra pedig G a a l  Józsefet nevez
te ki.

Buda, September’ 23.
Ő cs. kir. Főherczegsége Fenséges N á d o r u n k  tegnap ér

kezett vissza a’ fürdőből és rendkívüli örömmel fogadtatott. 
A’ polgárság díszöltözetben tisztelkedék, ’s estve a’ pesti 
Dunasor fényesen ki volt világítva. A’ Fenséges Család, a’ 
kiállott kellemetlenségek’ daczára, igen jó egészséggel bir. 
H e r n i i n e  Főherczegnő azon 8  lat. nyomó követ, melly ked
ves Testvérét olly keményen megsebesítette, emlékül magával 
elhozá; a’ Nádor Főherczeg pedig azon két helyen átlyu
kasztott kalapot tartá meg, mellyet Fenséges Fia ama’ szo
morú alkalomkor viselt. — C a r l  k. a. minapi énekléséért 
a’ pesti magyar színházban (1. előbbi levelünk.) egy igen szép 
arany karpereczet nyere ajándékul, melly jó két ujjnyi széles; 
közepén zománezozott négyszögben gyémánt, rubin és sma
ragd drágakövekből egy gyönyörű ’s nemzeti színeket játszó 
emlény tiindöklik, körösleg pedig e’ szavak vágynak bele 
vésve: ,,Kis emlékezet nagy művésznőnek , de szíves. Pesten 
1837.“ Carl k. a. igen megörült ezen ajándéknak ’s igéré, 
hogy még egyszer fog énekelni a’ magyar színházban.

P e s t .  Estei F e r d i n a n d  kir. Főhg. folyó h. 17dikén 
Pécsből jö tte’ alkalmával, Budán a’ királyi lakvárban tölté 
az éjt , és másnap reggel 8  órakor útját Erdély felé foly
tató. (Ház. 's Külf. Tud.)

Komáromban folyó sept. 18kán ott még nem látott pompá
val iktattatott főispányi hivatalába mélt. gróf N á d a s  dy 
Leopold ur, cs. kir. kamarás ’s kir. táblabáró. A’ beiktató 
volt váczi püspök g r ó f N á d a s d y  Ferencz ur ő excja. Két 
győzedelmi kapu vala állítva, mellyek estve, valamint a’ 
megye’ ’s város’ házai, klastrom, plébánia ’s casino pompá
san valónak kivilágítva. Mintegy 800 személy vendégeltetek 
meg igen gazdagon. (Ház. 's K. Tud.)

Zágráb, sept. 24.
Folyó hónap’ 2 2 én délután fél óra tájban itt és környék

ünkben erős földrengés volt; az ingás vizirányosan éjnyugat
ról déli irányban földalatti égdörgéshez hasonló morajtól 
kisérve esett, és olly erősen, hogy egy ház sem maradt sé-

L e v e l e z é s .
Weimar, sept. 12-

Örvendező érzéssel léptem Ausztria’ szép ’s müveit föld
jére ,  melly már sejdíteti azon nagy munkát, melly nem ré
giben a’ ligetkertnél (Augarten) kezdeték el, ’s már több 
ezer embert foglalatoskodtat, hogy Ferdinand’ éjszaki vas
útja megalapítassék, hol már a’ Dunán keresztül a’ Tábornál 
nagynemű töltések ’s hidak láthatók. — Jó csinált ’s külön
féle fákkal beültetett utón haladtam népes, szorgalmas vá- 
rosocskákon 's falukon keresztül Prágáig és mindenütt a’ jól 
elrendelt csinált utak fájdalmas emlékezetet gerjesztének ben
nem, eszembe jutván, hogy kedves honomban e’ részben milly 
nagyon hátra vagyunk; itt pedig, kiváltkép hegyes vidéke
ken , a’ viz - okozta szakadások az országútoknál szorgosan 
kiigazítatnak; de ezen költségek itt a’ vámok által pótoltat
nak,  nálunk pedig nem, hanem gyakran kocsi ’s láb törik. 
Prága mintegy középkorbeli alakúnak látszik, fekvése szép 
és lakosai munkásak; itt a’ dolgozó-házak nagyon megtet
szettek ’s azoknak hazám’ földjére átültetését óhajtottam. 
Ez évben nagy készületek tétettek a’ természetbúvárok’ il
lendő elfogadására. Jól irányzott és már innen kezdve szép 
gyümölcsfákkal beültetett mesterséges országúton elértem 
Carlsbadba, hol csaknem egész Európából magokat gyógyí- 
tató vendégek találkoznak. E ’ fürdőhely igen alkalmas és 
kényelmes szállásokkal díszük, nem említvén a’ czélirányos 
ivó-intézeteket, forrásokat, gőzfürdőket, vendéglőket, árus 
deszka-sátorokat, hol a’ csehországi műipar, vas- és aszta
losáruival, csipkéivel, szöveteivel az idegeneket magához 
édesgetvén , kiilönféleségével kínálkozik. Mindezek a’ gyárok’ 
virágzását bizonyítják, mellyek e’ fürdőhelyre annyi pénzt 
szivárogtatnak, mennyi talán minden fürdőinkben sem jő 
folyamatba. Mikor alkotandjuk mi fürdőinket úgy, hogy a’

riiletlcn. — A’ nap a’ rengés’ idején felhőkkel volt beborít
v a , ’s nem is emlékeznek 1807 óta illy erős földrengésre.

Tegnap és ma a’ bántábla előtt kilenczen állották ki az ügy
védi próbatételt. —

A’ szüretelés szőlős gazdáinkat nem igen kecsegteti, mert 
azonfelül, hogy a’ jégcsapás szőlőiket nagyon megtizedelte, 
a’ hideg és nyáron által tartós esőzés annyira hátráltató a 
fürtök’ megérését, hogy érettet találni nem is lehet.

A’ marhadög még meg nem szűnt diihösködni. \  ásárokat 
mindazáltal, mellyek egészen meg voltak tiltva, ezentúl egész
séges helyeken dögtől ment vidékekről hajtott marhákkal le
het tartani. S z .E .

Kolosvár, September’ 19.
Nálunk az öngyilkolás hovatovább sűriidik majd minden 

alakban. Lövés ’s kötél egyaránt tevének szolgálatokat éle
tuntaknak itten mostanság. Épen tegnap helyzének egy illy 
szerencsétlent városunkból sírjába. Ez egy 60 év körüli öreg 
vala, hajdan kovácsmesterséget folytató, utóbb szőlőmüves ; 
szorgalmas férfi volt , mert a’ köz megjegyzés szerint sző
lője mindig a’ legjobban müveitek közé tartozott. Halálát 
is szőlőjében hívta elő. Hogy magát miért fiiggeszté íöl, 
nem elég bizonyos. A’ hírek szerint azok, kiknek kötelessé- 
gök lett volna öregségét gyámolítni, a’ legméltatlanabbul 
bántak vele, baromi érzéketlenséggel vervén őt. Lehet, 
hogy illyesek által keserítetve jött borzasztó elhatarozatához.

* * *

A u s z t r i a .

B ecs, September’ 27.
Folyó hónap’ 24kén „Maria Anna“ gőzös Nussdorftól Greif- 

fensteinig második sétautat tön, melly reggeli 9 órától délu
táni 3 óráig tartott,  ’s mellyet Bécs’ lakosai még nagyobb 
részvéttel fogadtak, mint az elsőt. A’ 300 személyre határo
zott 3 p. forintos jegyek azonnal elkapattak ’s a’ társaság 
kénytelen volt még 50et kibocsátani. A’ szépnem kiváltkép 
nagy számban jelent meg. Nussdorftól Klosterneuburgig az 
u tak , dombok és hegyek számtalan kandiákkal telve valának, 
’s a’ Nussdorfban várakozó kocsik’ száma ezerre tétetik. A’ 
legszebb idő kedvezett e’ sétautnak. — Holnap ő cs. k. Fen
sége F e r e n c z  K á r o l y  Főherczeg útnak indul Veronába, 
az ottani fegyver-gyakorlat’ szemléjére. A’ Főherczeg vissza- 
menet Tengerseen keresztül utazand, fenséges nejét magával 
visszahozandó. Mindkét Fenség csak november’ elején érke- 
zend ide.

A’ német természetvizsgálók’ ’s orvosok’ tizenötödik gyű
lése Prágában folyó h. 18án délelőtt 11 órakor tartatott. Az 
ülést több országos hatóságok’ , parancsnokok’ és számos 
főranguak’ jelenlétében S t e r n b e r g  gróf nyitotta meg a’ 
prágai egyetem’ alapítása óta Csehországban a’ természet- 
tudomány’ történeteiről tartott beszédével, mellyet a’ gyű
lés’ rendszabásainak (statútum) elolvasása ’s több beszédek 
követtek. Végre a’ sectiók’ megalapitása határoztatott el, el
nökök ’s titoknokok választattak, valamint a’ tudós össze-

külföldieket magokhoz vonják ? holott Európában talán nincs 
olly ország, melly a’ mieinkhez hasonló különnemü gyógy
forrásokkal dicsekedhetnek. De mi ezeket műiparág gyanánt 
nem tudjuk használni. — Nagyon érdekes olly helyen, mint 
Carlsbad, egy szoros körben gyakran világrészünk’ leghiresb 
’s jelesb diplomatáit egymással békés társalkodásban látni ’s 
őket figyelmes szemekkel követni. — A’ környék bájló ’s 
Ellwangennél a’ lánczhidak, mellyeken a’ legnagyobb tá r
szekerek járnak, azon óhajtást ébresztették föl bennem, 
vajha honunkban is saját vashámorink csinálta függő hida
kat láthatnánk a’ Tiszán, Vágón, Poprádon ’s több más vi
zeinken! — Ma ri en ba d’ fekvése bájoló, épületei’ ékessége’s 
Ízlése előhaladásra mutat; innen a’ gyönyörű szomszéd K ö 
n i g s w a r t ,  T ö p l i t z  igen czélirányos, kényelmes fiirdő- 
intézvényeivel, angol kertjével és csinos vendéglőivel, D u x ,  
P i l l  n au  és más helységek kirándulás végett használtatnak. 
—■ Innen T e s c h e n i g  az Elbe’ partjain kocsizván, később 
a’ s z á s z  H e l v e c z i á t  hajón látogattam m eg, hol kies völgy 
óriási sziklákkal körülvéve mindenütt míveltséget és élénk 
közlekedést mutat, hol a’ természet’ szépségei mindenütt 
mesterség, kényelmes ösvények, karzatok, hidak által köze- 
líthetőkké tétetvék a’ természet-kedvelőnek. Itt is kedves ha
zámra , annak hegyes vidékeire, különösen a’ Vágvölgyre, 
a’ hradeki, podhrágyi, margittai vidékekre emlékeztetvén, 
mellyek e’ világszerte kihiresztelt utazókkal teli „sächsische 
Schweitznál“ semmivel sem alábbvalók, uj bizonyítványát 
lelém azon igazságnak, hogy a’ műveltség’ és ipar’ híja 
semmi természeti bájok által egészen ki nem pótoltatik; el
lenben Vágvölgyiink is számos kiil-’s belföldi utazókkal meg
telnék, ha, valamint i tt ,  a’ folyó mindenütt illy könnyen és 
veszély nélkül hajókázhatóvá tétetnék, jobb hajósokkal, tiszta 
’s ízletes vendégfogadókkal és mindennemű Ízlésekkel dicse
kednék, mellyek a’ szász Helvecziának legmagosb hegyein

jövetelek’ órái is megrendeltettek. A’ sectiók következőkép 
határoztattak:

1. Sectio. Természettudomány, vegytan, csillagászat, men
nyiségtudomány.

2. — Gyógyszertan.
3 . — Ásványtan (mineralogia), geognosia, geológia,

geographia.
4. — Fiivészet (botanica).
5. — Anatómia, physiologia, zoologia.
6 . — Orvosi tudomány.
7 . -— Agronomia, pomologia, technológia, mechanica.

^agybritannia.
London, September* 7-

Itt igen feszült figyelemmel várják a’ középtenger felőli tu
dósításokat. Attól tartanak, hogy a’ Tunisnál álló íranczia 
’s török hajóhad között, melly a’ kapudan basa’ parancsnok
sága alatt Tunisnak látszik fordulni, erőszakra keriilend a 
dolog. Itt igen rósz néven veendenék, ha a’ török hadsereg 
ezen kikötőhelytől erőszakosan visszautasítatnék. Már követ
ségünkhöz utasítás is ment Párisba, hogy sajnálkozását ma- 
solhatatlanul jelentse ki azon esetre, ha azon utolsó eszköz
höz nyúlnának, hogy a’ török hajóhadnak a’ tunisi partokhoz 
közelítését megakadályozzák. Mindazáltal attól lehet tar
tani, hogy e’ közbenjárás, azon jó egyetértés’ daczára [is, 
mellyben Francziaországgal állunk, nem nagy figyelembe fog 
vétetni. — R e s c i n d  bey, ki itt nagy tekintetben á l l , ’s ki
nek eltávozása nem örömest szemléltetnék, úgy látszik, min
dent elkövet, hogy az itteni kabinétet a’ fentérdeklett lépésre 
birja. Minden reményét Angliában láttatik helyezni, hogy 
azon sokféle viszálkodásoknak, mellyek Algírnak a’ fran- 
cziák’ birtokába jutása óta a’ porta ’s a’ franczia kabinét 
közt megújultak , a’ párisi kabinéttel kötendő általános egy- 
esség által vége szakadjon. iMagunk sem óhajtanánk egyebet 
’s ministeriumunk mindent elkövet, hogy Rescind bey’ kí
vánsága teljesüljön.

Egy nem régiben Itidgwaynál Londonban e’ czím alatt 
„Belső kinézések az országra nézve az uj parlament alatt“ 
megjelent könyv most a’ hírlapok’ ’s a’ közönség’ figyelmét 
igen magára vonja ’s magoktól a’ ministeri hírlapoktól is fél- 
hivatalos oklevélnek neveztetik; Némellyek állítják, hogy 
sir J o h n  H o b h o u s e  volna szerkesztője. Többek közt 
az mondatik: „hogy minden pártoknak az uj üléshez olly 
erős meggyőződéssel kellfogniok, hogy sem a' titkos szava
zás a’ választásoknál, sem a’ tized’ eltörlése ’s az irlandi 
egyházjövedelmek’ feleslegének közönséges nevelési czélokra 
leendő fordítása, sem más hasonló reform-szabályzat azon 
főiránynak, hogy lord M e l b o u r n e ’ ministeriuma minden 
zavarodástól megkiméltessék, utána nem állhat. Általában 
ezen egész oklevélből a’ ministeriumnak igen conservativ 
irányzatát akarják kiesmérni.

Egy irlandi hírlap által tréfából elterjesztett azon hir, hogy 
O ’C o n n e l l  „Erin“ lord czímmel pairségre emeltetik, a’ 
„John Bulinak“ más parlamenti radical tagok felett hasonló

is nagyobb városokat könnyen nélkülöztetnek, ’s még a’ ké
nyes utazónak is minden Ízléseket nyújtanak. — Már itt a’ 
szász honban sajnálkozva vevém észre, hogy az italok’ laj
stromából a’ magyar bornemek eltűntek, mellyek még Cseh
országban mindenütt láthatók. Beszélgettem effelől sok szász- 
s z á l , kik többször valának hazánkban, borainkat ismerik ’s 
kedvelik, mellyek azonban most már ott kereskedésbe nem 
jőnek, rajnai ’s franczia borok által tolatván ki,  mellyeket 
Szászországban kirekesztőleg isznak. -— A’ szász Helveczia 
csak Scfuveitznak kicsinyben (en miniature) , de még is Eu
rópának, sőt Amerikának is számos utasaitól látogatott raá- 
solatja; földiéink közül ez évben csak igen kevesen valának 
ott, mint azt a’ mindenütt, még a’ legmagasb hegybércze- 
ken lévő idegenkönyvek is bizonyítják. — Drezdában igen 
kényelmes az élet; szép fekvés, sok müvészetkincs, kelle
mes szózat. A’ közipar-termesztményeknek kiállítása (Indu
strie-Ausstellung) , melly épen akkor a’ briihli teraszon tar
taték, Szászország’ műveltségét hirdeti, leginkább fonalak
ban, posztóban, selyem- és más szövetekben, porczellán- 
ban, vasgyáratokban ’s a’ szorgalom’ minden ágaiban, nem
különben a’ szép mesterségekben, mint a’ képírásban, éven
ként több száz képek ki lévén állítva. A’ színészet jó ;  a’ vá
rosbeli kirándulások kiesek ’s a’ gőzhajózás’ segítségével 
mindennap könnyen kivihetők, mint például egy pár óra alatt 
a’ szász Ilelvecziába onnan estve haza hajózhatni.

L i p c s e  felé utazván, az igen jó állapotban levő országút’ 
széleit legszebb nemű alma- ’s körvélyfákkal, mellyekről a’ 
gyümölcs gazdagon lógott, láttam beültetve. Oh milly kíván
atos volna ez iparág honunknak! Pedig nem kivántatnék 
egyéb, mint a’ községeket ültetésre szorítni, a’ jövedelmet 
pedig haszonbérbe adván, a’ haszonbérlőt kártevők ellen si
keres hatalommal felruházni; majd gondjok lenne tulajdonuk’ 
védelmére, miáltal jó ’s olcsó gyümölcsben nem szükölköd-



zendíilők által kinevezett alkirály C a r r e r a  megismerendő 
vala) elfogadni vonakodék; az eddigi alkirály (dón Martin 
I r i a r t e )  a’ lumbiai seregek’ parancsnokságát általvette ’s 
magát egyedüli törvényes tekintetűnek nyilatkoztaid; ennek 
következtében U l i b a r r i  Iriarte brigádossal Estclla’ meg
támadására vonakodék együttmunkálódni. — G u i b e l a l d e  
(Guipuzcoa’ carlospárti főkapitánya) Tolosa előtt 3 carlos- 
párti zászlóallal megerősíteték, hogy a’ magát Andoainba be- 
sánczolt O ’D o n n e l l n e k  ellentállliasson.

Bayonne, sept. 16, regg. 10 o'rakor.
Az alpraefectus a’ beliigyek’ ministeréhez. 14én a’ car- 

lospártiak, ágyaikat éjszaka kirakván, délután Andoaint 
megtámadták ’s bevették ’s a’ christinókat Hernani’ kapu
jáig űzték. Az angol hadsereg 25 tisztet veszte; a’ pattan- 
tyusság megmenekvék.

L e g ú j a b b  t el e g r  af i  t u d ő s i t á s o k. 1) , , B a y o n n e ,  
sept. 17. éji 11 órakor. M a d r i d ,  13ról. A’ franczia követ a’ 
kiiliigyek’ ministeréhez. Egy llkén költ kir. rendelet Madri- 
dot ,  a’ pártosok’ közelgése m iatt ,  újólag ostromállapotba 
helyzettnek nyilatkoztatja. — Tegnap ( 1 2 kén) egy 3— 4000 
emberből álló ellenséges hadosztály jelent meg a’ fővárostól 
egy órányira ’s itt esti 5 óráig állomásozott ; de a’ gyorslö
vészek és őrsereg között váltott nehány puskalövésen kivűl 
semmi hadmozdulat nem történt. A’ szükséges rendelések 
megtétettek a’ hely' védelmezésére ’s a’ köz csendesség’ biz
tosítására , melly még egy pillanatig sem lön megháborítva. 
— E s p a r t e r o ’ közeledése, ki osztályával e’ pillanatban jő 
be Madridba, a’ carlospártiakat visszavonulni kényszerítő Ar- 
gandába, ’s itt minden ismét fölvevő szokott alakját.“  —
2 ) ,,B a y o n n e ,  sept. 18. regg. 1 0 órakor. A’ 2 Óik katonaosz
tály’ parancsnoka a’ hadininisterhez. E s p a r t e r o ,  9kén 
Cuencában tudósítatván a’ felől, hogy don  Ca r l o s  a’ valen
ciai csapatokkal (Cabrera alatt) Taranconban egyesült, Ma
drid felé indula, reménylvén, hogy ide az ellenség előtt meg 
fog érkezni, melly l lkén Fuentiduenába (a’ Tajo mellett) 
váratott. Madrid ostromállapotba tétetett. Az őrsereg és pol
gári katonaság 13kán fegyverben, a’ város pedig csendesség
ben volt stb.“ — 3) „ N a r b o n n e ,  sept. 18. regg. 6 órakor. 
P e r p i g n a n ,  17kén estve. A’ 2 1  ik katonaosztály’ parancs
noka a’ hadministerhez. O r a a  9én estve, Xericábóljővén, 
B u i l  foglyával Valenciába érkezett, hová l lkén  a’ közép
ponti hadsereg váratott, melly megkevesedett 4 zászlóallal, 
mellyek Esparterónak adattak, ki 8 kán fő hadi szállását Te
rűéiben tartá. — A’ követelő Friasban vo l t ; Oraának és 
B o r s o ’ brigádjának, melly visszatért Torrentébe (Valenciá
tól délszakra) mozdulataiból gyanítják, hogy don Carlos Cu
enca helyett Valencia felé akar fordulni *). — „Most már a’ 
csatatér — úgymond a’ „Quotidienne“ e’ tudósítások’ követ
keztében — a’ főváros’ falai alá van helyezve. A’ spanyol 
kérdés itt fegyver vagy egyesség által fog eldöntetni. Min- 
denik esetben kimenetele csak a’ törvényszerű királyság’ ügyé
re nézve lehet kedvező.“

E s p a r t e r o ,  ki a’ királyi hadsereget Sierra d’Albarraci- 
nig kísérte, megértvén, hogy C a b r e r a * * )  Chelvába érke
zett, 3 'Iadridot az ezt fenyegető három hadi test ellen fedez
ni eltökélő. — Cabrera F r a y l é t  (Esperanza) , ki előhadát 
vezérli, Taranconba, Ihletétől öt órányira, az e’ város és 
Madrid közötti országúira küldötte, úgy hogy Espartero 
az országúton Cuencától Madrid felé nem mehet vissza , kü
lönben azon veszély fenyegeti, hogy két tűz közé fog vétetni. 
Ennélfogva igen nehéz leend , a’ carlosi tábor’ két hadi teste

*) Milly alaptalan e’ gyamtás, kitetszik a’ Bayonneban költ fentebbi 
tudósításokból, mellyek sokkal újabb híreket közölnek; lehetetlen 
is volt Esparterónak egyszerre fő hadi szállását Teriiéiben tartani 
’s Cuencába érkezni. — A ’ fogoly B u i l  hihetőleg christinói ezre
des , ki valamelly (talán valenciai) lázadás miatt esett rabságra.

► (Oest. Beob.)

**) E’ szerint a’ Cabrera’ agyonlövetése felől minap (Hirnök 23. sz.)
közlött saragossai tudósítás alaptalan volt.

között lérő összeköttetést elvágnia ’s egyesülésüket, ha ez 
szükséges találna lenni, gátolnia; de még nehezebb , Cabre- 
rát akadályoztatnia a’ Madrid elleni nyomulásban , mert ez 
sokkal közelebb áll a’ fővároshoz mint ő. — Espartero 6 kánt 
költ tudósításában jelenti a’ hadministernek , hogy hadi ereje 
2 1  nem teljes számú zászlóalra ’s 800 ló ra ,  tehát mintegy
1 0 , 0 0 0  emberre megy. A’ d ó n  C a r l o s  által vezérlett had
sereg is hasonerejii lehet. (Quotidienne.)

A’ „Journal des Débats’“ és több más párisi hírlap’ madridi 
rendes levelezője ezeket jelenti: „ M a d r i d ,  sept. 9 . E’ fő
város’ polgári kormányzója egy carlosi összeesküvést fede
zett fö l , melly Cabrerának utóbbi mozdulatai által bizonyos 
fontosságot nyert. Az összeesküdtek’ terve volt, pártjokra 
nézve hasznos viszonhatás’ eszközlése végett, a’ Santa Bar
bara melletti lőportárt levegőbe vettetni; a’ fellobbanás által 
okozandó zűrzavart arra akarák használni, hogy a’ lőportárT 
közelében lévő saladeroi fogházakból háromszáz carlosi fog
lyot kiszabadítsanak. Több elfogatás történt; de az össze
esküdtek’ főnökének, B a i g e s  ezredesnek, sikerült a’ kato
naibörtönből, mellyben 18 hónap óta volt bezárva, kiszök
ni; ki is aztán dón Carloshoz ment. — A’ carlospártiak 
utóbbi napokban egy mozdulatot tettek, Madridhoz közelí- 
tendők. C a b r e r a ’ előserege, E s p e r a n z a  szerzetes’ ve
zérlése alatt , Taranconig és Ocanaig, Cuenca ’s Madrid kö
zöt t ,  1 0  — 1 2  órányira a’ fővárostól, előnyomult. Akközben 
Z a r i a t e g u y  Burgo de Osmast elfoglalta. Siguenza’ kör
nyéke is hatalmában vagyon. — Az utolsó tudósítások’ elin- 
dultakor dón Carlos, kit Or a a  nyomban követett, Sierra d’Al- 
barracinban volt, Cabrera’ párthada pedig Madrid és Espar
tero’ tábora közé nyomult. Espartero don Carlos és az arra- 
goniai csapatok közt áll; mondják, hogy Cuenca’ szomszéd
ságába érkezett, ’s illyképen a’ fővárost fedezi. A’ Navarrá- 
ban szerteszét fekvő 5,500 ember, ha e’ kétes pillanatban ha
dainkat segítené , a’ győzödelmet eldöntheíné. A’ carlospár- 
tiaknak isméti megjelenése a’ fővároshoz olly közel fekvő kör
nyékben , a’ hatóságokat szemességök’ ’s lelkesült munkás
ságuk’ megkettőztetésére készté. E’ pillanatban Madridot sen
kinek sem szabad elhagynia ; útlevelek nem adatnak. — O- 
Castiliában a’ 1 2 , 0 0 0  carlospárti ellen csak 8000 embert ál
líthatunk. P ú i g  S a m p e r  szintolly nehezen boldogul a’ fe- 
nyitéktelen katonákkal, mint előbb 31 e n d e z - Vi g o. 3Ji 
C a r o n d e l e t  vezért illeti, ő vezérkarához egy őrmesterek
ből álló juntát kapcsolt, melly nélkül semmire sem tökéli el 
magát. — Mondják, hogy Sevillában egy tartaléksereg fog 
alakítatni Andalusia’ költségén, N a r v a e z ’ parancsnoksága 
alatt. — 31ásfelől azt állítják, hogy Z a r i a t e g u y ,  dón 
Carlos’ hadának megerősítése végett, csak a’ castiliai ujan- 
ezok’ tökéletes szerkeztére vár. Akkor a’ carlosi munkáló 
hadsereg 2 0 , 0 0 0  gyalog emberből és 1 2 0 0  — 1500 lobul fog 
állani; mivel a’ carlospártiak illy tetemes táborral nem lesz
nek többé kénytelenek Espartero előtt kitérni, egy eldöntő 
ütközet elkerülhetetlen leend.“

Párisi hírlapok f. h. 18ról Madridból September’ 9én költ 
következő tudósítást közlenek: ,,A’ kormány nehezen tudja 
méltóságát fentartani a’ mérséklettek —, kik róla semmit sein 
akarnak tudni, ’s a’ túlságosok között, kik azt megvetik. 
Hogy ezen akadályok legyőzettessenek, a’ ministeriumnak 
több ügyességgel ’s pénzzel kellene birni. A’ köz vélemény 
csaknem föltétlenül kárhoztat olly szabadelinü igazgatást, 
melly idegen származásán kivűl azon tetemes hibát követte 
el, hogy mindjárt eleinte minden népvonszódást megsértett. 
A’ papság’ reformja feletti képtelen törvény már keserű gyü
mölcsöket terem. A’ papsággal inkább kiméivé kellett volna 
bánni, mintsem azt olly illetlenül üldözőbe venni. Uon Car
los ellenfeleinek mindezen ál fogásaiból hasznot húz. O már 
Navarra , Catalonia , Valencia, Castilia tartományokban a’ 
királyné’ seregei ellen csaknem egyenlő hadi erővel harczol. 
Kiváltkép Castiliában a’ lázadásnak egy középpontot készít. 
E s p a r t e r o  és O r a a vezérek, don S e b a s t i a n  in fans’ ’s fő

tréfára szolgáltatott alkalmat. Hunié  ur abban „Caledonia,“ 
R o e b u c k  ur pedig „Great-Britain“ lordokká neveztetnek. 
O’Connell’ czímerén egy kinyújtott kéz leend kalappal s ezen 
felírással: „Date obolum.“

F r a i i c z t a o r s z á g * .
Toulonból f. h. l l rő l  többi közt ezt írják: „ N e m o u r s  

herczeg ma reggel tőlünk elutazott.“ Ezen lierczeg a’ con- 
stantinei hadszállitványnál egy brigádot fog vezérelni. Ki- 
vülötte 9 general vagyon már Bonában. A’ táborozásban jó 
kedvükből részt veendő több angol tisztek is Toulonba ér
keztek. Nemours herczeggel ’s F l e u r y  és V a l l é é  gene
rálokkal mintegy 2 0  segéd és parancsvivő tiszt érkezett ide. 
Ha már ezekhez még azon tiszteket, kik már Afrikában lévő 
hadtestiileteikhez mennek ’s az ezredbeli orvosokat hozzá
számítjuk, azon tisztek’ száma, kik a’ ,,Phare“ és „Chimäre“ 
gőzhajókon Toulonból Afrikába szándékoztak evezni, csak
nem 100 személyre megy. 3Jondatik, hogy a’ kereskedés’ 
állapotja most Angliában igen kielégítő. Minden ágainak 
lépcsőnként! megjavulása köszöntött be, ’s kiki műiparánál 
fogva élhet, a’ nélkül hogy a’ vásárok’ csökkenése ’s megbu- 
kások által, mellyek a’ kereskedésnek szokott kísérői, a’ 
tönkrejutástól tarthatna. A’ különféle kézmügyár-készitmé- 
nyek ismét teljes munkásságban tűnnek elő, ’s ha az aratás 
jól üt ki, senkinek sem leend oka valamitől a’ gyárok’ fog
lalatosságba nézve félhetni , mivel minden czikkek’ elkelése 
igen szembetűnő.

A’ „Journal des Débats“ jelenti: „ L a l a n d e  admiral’ ha
jóhada G a l l o i s ’ hajóseregével összetalálkozván, mindketten 
sept. 3ka óta a’ tunisi tengeren egyesültek. — Megtudaték 
a’ török hajóhadnak Tripolisban kiszállítása, hogy a’ dög
vész által az őrizetben okozott hiányt kipótolja. A’ török hajók 
onnan azonnal Konstantinápolyba visszaeveztek.

A’ „Journal du Commerce“ azt hirleli, hogy Thiers e’ hó
nap’ végén Párisba megérkezend. Olly szándékkal van, hogy 
valamelly hírlapnak, mellyen már régóta dolgozik, két rész
vényét akarná megvenni, mellyek közűi egyik 1 2 0 , 0 0 0  fran
kon volna eladandó. (11a talán valamelly magyar folyóirás’ 
részvényétakarná megvenni, azt olcsóbban tudnék neki meg
szerezni.)

Ney tábornagy’ Hja engedőimet nyert, hogy a’ constanti- 
nei hadszállítványban részt vehessen, ’s N e m o u r s  herczeg’ 
főtiszti karánál foglaland helyet.

Herczeg Wi i r t e mb e r g  Sándor Párisba megérkezett, hol 
a’ „Bourbon Elysée“ palotában lakik. — Hir szerint, a’ re- 
formáta vallás’ számára, melly családi összeköttetéseknél 
fogva a’ Tuiíleriákban mintegy meghonosítatott, egy máso
dik szentegyház fog építetni.

S p a n y o l o r s z á g ’.
A’ „31oniteur“ folyó li. 18ról következő telegrafi tudósítá

sokat közöl :
Narbonne, sept. lóén , \ l/„ órakor. Perpignan, 15- reg.

A’21. számű katonaosztály’ parancsnoka a’ hadministerhez. 
Valenciából 5én költ tudósítások’ következtében C a b r e r a  
é s F ;o r c a d e l l  3án 10,000 lázadóval Mengranilla (31ingra- 
nilla) ellen indult. B u e r e n s ’ és S a n c h e z ’ osztályai 
(mellyek hihetőleg Cabrera’ üldözésére indultak) 4én Puigba 
Valenciától 3 órányira visszamentek.*) A r g u e l l e s ,  ki 
Valenciának másod parancsnokává nevezteték, egy felszólí
tásában a’ szabadelmiieket egyetértésre inti.

Bayonne, sept. 15én, 6 órakor estve.
Pamplonából 13ról érkezett tudósítások szerint a’ (ma

dridi) kormány a’ 7i intézvényt (mellynek erejénél fogva a’

*) Ha C a b r e r a  osztályával 3án Minglanilláuál állott, azon esetre 
táborszeme 8án Tarauconnál’s ücanánál könnyen elérhette a’ Tajó’ 
vonalát.

nénk. Lipcsének, Szászország’ főbb kereskedőhelyének fek
vése kellemes, jóléte • emelkedésben , mint azt a’ nevezetes 
építmények bizonyítják , mellyek valamint Pesten a’ népese
dés’ növekedése’ arányában létesítetnek. ízletes architectura, 
helyes felosztással ’s egyszerű külsővel kellemes tekintetet 
adnak az uj épületeknek. —* 31ár ezen utazás’ alkalmával 
szemközt jövék Altban körül az első gőzkocsival, mellyet él
temben láték. 31eg kell vallanom, hogy e’ látrnánynál épen 
azon édes borzadás lepe meg, melly ezelőtt tizenöt évvel 
Triestben az első gőzös’ szemléleténél. Nyilsebességgel rö
pült el mellettem 14 kocsi mintegy 250 utassal, majd látha
tó az ut lölött, majd elillanván fél tunelekbe , mellyeket a’ 
tér’ egyenetlensége szükségesekké tön. 31ásnap magam ve
vők részt egy illy utazásban, mellyek naponként négyszer 
intéztetnek , ’s a’ hol fedeles és nyílt 24 személyre alkotott 
kocsikban közönséges kétórai ut lő perez alatt tétetik külön 
árért, 6 , 4 és 2 garasért. A’ felülés a’ váltott jegyek sze
rint történik és lépcsők által eszközöltetik. A’ határozott 
perezben jel adatik csengetyűvel ’s most halada az erőmű, 
eleinte halkan, azután mindinkább haladva, mígnem szél- 
sebességet nyert. Közel a’ kiszállóhelyhez megáll ’s rövid 
szünet után visszautját kezdi. Jaj azon állatnak, melly ez 
utón lepeti meg magát az erőmű által , mellynek ropogása 
azonban már több száz lépésnyire hallatik , füstje látható. 
Ezen ut jövő esztendőben hihetőleg már Drezdáig elvégezte
tik s akkor az 3 óra alatt fog megtétetni. A’ hidak az Elbén 
inár majd egészen készek ’s a’ tunelek is már kezdetben ; igy 
Szászország újólag e’ könnyű ’s olcsó közlekedés által a’ már 
most létező élénkségét szaporítván , a’ két várost még élcsz- 
tendi; s nem könnyen hinné valaki, mennyi pénz jő kerin
gésbe egy illy vállalat á l ta l ; hány utas kerül néha tiz mérföl
det is, csakhogy nehány perczig gőzkocsin mehessen. Így az 
illy intézvények ellátják az országot pénzzel, melly a’ nem
zetek’ ereje ’s lelke. — Fogadok, hogy ha Pozsony Nagy
szombattal vasút által össze leend kötve, mindkét város tiz-

szerte több vendégtől fog látogattatni mint most , habár csak 
belföldiektől, ez uj vállalatot megtekinteni kivánóktul; 
melly vágy, hála az egeknek, nemzetünknél is már felébred, 
hogy minden jót és hasznost ön szemeivel vizsgálván, azt 
haszonnal máshová ültethesse. Mit mondjak kegyednek egy 
B r o k h a  u s’ nagynernii könyvnyomtató-intézetéről gőzerő mü- 
veivel, gyorssajtójival, stereotypjaival stb. Ez íveket tölte
ne, a’ nézőt pedig csodálkozással tölti e l ,  ’s egy világszer- 
tei könyvkereskedést gyanítat illy óriási vállalatoknál. Na
ponként négyszáz embert foglalatoskodtat; erőmüvei részint 
Angliában , részint Szászországban készültek. — Lipcse’ vi
déke a’ világcsata’ következésében nevezetes ’s a’ város’ tor
nyairól az egész csatamező megszemléltethető.

Most W e i m a r  ban vagyok, a’ német költők’ classikai té
rén,  hol S c h i l l e r  és G ö t h e  egymás mellett nyugosznak 
’s H e r d e r ’ laka is még látható. — A’ halottak’ háza, hová 
a’ holttestek próbára rakatnak le ,  II u f  el a n d ’ emberbaráti 
gondolkozásának szép emléke, ki ezen intézvényeket Német
országban legelőször terjesztő. Weimar’ fekvése kelletnetek, 
angol kertje kies. —• Holnap Jenán keresztül Nürnbergbe 
utazok ’s onnan tovább , ’s ha e’ sorok’ olvasása nem untatja 
kegyedet, Münchenből még toldalékot küldendők. Éljen bol
dogul. E</y nyitramelléki.

Ilannovcra’ uj királya ’s polgári alkotmánya.
A’ „ L ’A m i  d e  la R e l i g i o n ,  journal ecclesiastique 

politique ct littéraire“ czímii párisi hírlap 2037dik számá
ban ekképen okoskodik : „A’ hannoverai király olly fejede
lem, ki egész életét alkotmányos kormány alatt töltötte ,*)

*) Ez nem való, mert több évig inkább Berlinben mint Angliában la
kott, ’s Londonba csak akkor ment, midőn jelenléte a’ parlament
ben és a’ nagy orangista páholyban , mellynek nagymestere volt, 
szükséges lön. Ezért panaszkodott az alsóház, hogy G y ö r g y  
bának neveltetése inkább p o r o s z  mint angol. Beküldő.

’s kinek következésképen tudnia kell, mennyit ér (qui par 
consequent doit savoir ce qu’il vaut) *). Trónra lépvén ural
kodását azon nyilatkozással kezdi, hogy a’ kormányozást 
nem akarja e’ kötelezéssel általvenni, ’s hogy mindenek előtt 
magának fentartja a’ jogot, magvizsgálhatnia, valljon illedel
mes lesz e neki azon alkotmány? (d’examiner s’ il lui con- 
vient). Bizonyos, hogy magaviseleté a’ szabadelinüeknek 
nem fog tetszeni, ’s hogy ezek azt részéről igen garázdának 
’s illetlennek látandják (que ceci va leur parőitre, de sa 
part, bien impertinent et bien malhonnéte). De még egyszer 
mondom, volt ideje az alkotmányos chartákat elmélkedve 
tanulnia ’s jó forrásnál volt Angliában.**). Továbbá oda 
nyilatkozik, hogy népe’ boldogságát akarja ’s ennek elérésére 
a’ legjobb eszközöket keresi (vouloir le bonheur de són peo
ple, chercher les meilleurs moyens de l’opérer). Javát akarni 
a’ nemzetnek, és hirdetni szándékát, hogy lemondand az 
alkotmányos kormányozásról, az alkotmányos chartákról, 
az alkotmányos intézvényekről! Nem értitek? ***) — 3Iinden

*) Ez innen nem következik, hanem csali az, bogy neki, mint sok 
torynak, az alkotmány nem tetszik, noha azt az angol nem
zet általában kedveli. Magyarországban is szeretné egyik másik, 
ha a’ magyar nemzetnek nem volna alkotmánya ; de az egész ma
gyar nemzet a’ magyarok’ Istenének forró bálát mond, hogy alkot
mánynyal aldá meg. A ’ spanyol özvegy királyné K r i s z t i n a  is 
inkább szeretne a’ cortes-alkotmány nélkül az „Estatnto real“ sze
rint kormányozni; de a’ cortesek ezt már nem engedik.

Beküldő.
**) Ge jó forrásnál volt Berlinben is , hol a’ király alkotmány nélkül 

uralkodik ’s kormányoz; ’s e’ kormány neki jobban tetszett mint 
az angol kormány alkotmányával ’s két parlamentjével.

Beküldő.
’***) .De sokkal könnyebb a’ nemzet’ boldogságát a l k o t m á n y  m e l 

l e t t  előmozdítani, mint a’ nélkül. A’ határtalan kormány n őrs zár
okban nem mindenkor olly fejedelem ül a’ trónon, ki előmozdítja 
a’ nemzet’ boldogságát; p. o. az orosz birodalomban nem mindig 
olly au császárok uralkodtak, mint II. K a ta 1 i n , S á n d o r ,  Mi k  
l ó s ;  Francziaországban nem mindenkor olly jószívű király ült a’



tiszti kara’ rendkívüli munkássága által zavarba hozatva, so
hasem voltak képesek 35 zászlóaljaik’ mozgásait összekap
csolni. A’ don Carlos’ vezérkara által követett rendszer ab
ban áll, hogy a’ christinói hadsereget apró csatákban foly
vást fogyaszsza. — Don Carlos ellenfeleit részenként akarja 
legyőzni. — A’ ministerium még csak azon hadi erőből sem 
tud hasznot huzni, melly parancsára készen állana, ha több 
ügyességgel, az ország’ szükségeinek és segédforrásainak 
bővebb ismeretével birna. 160,000 ember vette magára Spa
nyolországban a’ nemzetőrség’ egyenruháját; hanem ezen 
fölfegyverkezett tömeg valamelly szomorú elkiilönzésben tar- 
tatik , ’s e’ munkáló hadseregből előbb a’ mezővárosok’ ’s fa
luk’ nemzetőrségét ki kell venni, melly elégtelen arra , hogy 
hazáját a’ megtámadok’ erőhatalma ellen védelmezhesse. A’ 
nagy városok’ nemzetőrsége vitéz ’s engedelmes lenne, ha 
ollyan parancsnokok által vezéreltetnék, ki ka’ parancsnok
sághoz ’s a’ hadmunkálatokhoz jobban hozzá volnának szokva. 
Ila a’ kormány régtől fogva az andalusiai, estramadurai ’s 
galíciai nemzetőrségnek felét hadra kész állapotba helyhezte 
volna, az által nevezetes eredményt vala elérendő. 60,000 
nemzetőrségre az egész országban a’ helyek’ ótalmazása, 
a’ fogházak’ ’s határszélek’ őrzése bízatott. Ezen szolgálatot 
kizárólag a’ feleséges nemzeti őrökre, a’ kiszolgáltakra ’s a’ 
sorkatonaság’ ötödrészére hagyhatták volna, lllyí'ormán a’ 
nemzeti ügy GO,000 embert vala megnyerendő, m iálta l  az 
ügynek jobb fordulat adatott volna. E’ tömeg’ részvétlenségét 
a’ választásokra nézve meg nem foghatni, mellyek egészen a’ 
cselszövőkre hagyattak. Csak fele iraték be a’ választóknak 
hivatalos utón , a’ választhatóság’ bizonyítványainak szűké
ben , melly ekel igen könnyen meg lehetett volna szerezni. 
A’ jogaikban megsértett választók tol nem szólaltak. — A’ 
carlospárti összeesküvés okozta clfogatások folyvást tarta
nak;  az óváskép őrizet alá vettetett nevezetes férfiak között 
V a l d e m l a n  o marquis ’s G a l i n z o g a  neveztetnek. A’ ki
költözés folytattatik ; azt állítják, hogy Mu n o z  búcsút vé- 
vén a’ kapufélfától, Francziaországba szökött. A’ számüzési 
’s immolatiói lajstromok, mellyek szabad forgásban vágy
n a k , sokakat elijesztettek. C a s t a n o s  nem régiben baráti
nak, kik neki azt tanácsolák , hogy magát szökés által mentse 
meg, ezt mondotta: ,,Nein bánom, ha kissé előbb halok is 
meg! még két vagy három esztendőm van leélendő; az uj 
éghajlat talán hamarabb megölne, mint az orgyilkosok’ tőre.“ 
— A’ kormány az Ebrónál álló hadseregnek parancsot ada, 
hogy E s p  á r t é r  óval egyesüljön. Ezen hadsereg 5 —6,000 
emberből á l l , melly erősödés nélkül Espartero a’ követelő 
által Cuencánál központosított 30 zászlóallal nehezen száll- 
hatna szembe. A’ carlospárti előcsapatok Aranjuez’ vidékén 
állanak. — U t ó i r á s :  Nem jó hírek szárnyalnak, belső zen
dülésről beszélnek, raellynek czélja a' főváros’ kiraboltatása 
’s felkonczoltatása. Azt mondják, hogy ama’ roszhirü Car- 
de r o  vezérli a’ mozgalmat. Azonkívül a’ carlospártiak’ meg
támadásától tartanak, kik Madridhoz közelgetnek. Ma egész 
családokat láttunk falaink közé költözni, mellyek Cuencából 
jőnek. A’ minden arezulatokat színező rémülés egész Ma
dridban zajongást terjesztett el. A’ nemzetőrség számos osz
tályokban járja a’ várost. Mindnyájan egy zivataros éjszaká
tól rettegünk.“ — Ezekhez egy más levél még azt adja, 
hogy az ellenséges hadi sereg Aranjuez’ vidékén mutatkozik, 
Madridtól délfelé 10 órányira.

A’ „National,“  mcllynek a’ st. sebastiani erősség’ és az 
oda vivő utak’ angol őrizetteli megrakása olly sok aggodal
mat szerzett, még nyugtalanabbá lön azon hir által, hogy 
már C e u t a  is azon ürügy alatt, hogy e’ helyet a’ marok
kaják ellen ótalmazzák, ’s Barcelona, melly Spanyolország
nak második fővárosa, a’ fejetlenség’ elnyomása’ színe alatt, 
hihetőleg angol őrizettel meg lesznek rakatva. Ceuta Gibral
tárral a’ középtenger’ kulcsa; azon hatalom, melly a’ két pon
tot bírná, a’ tengerszorost minden nemzetek’ hajói előtt el
zárhatná ’s ágyúi azokat úgy érnék, mint egy fellegvár’ sík

ját. — Toulon, Marseille, Barcelona, Nápoly, az Archi- 
pelagus’ szigetei, sőt magok a’ fekete tenger’ kikötői is az 
angolok’ engedelmére fognának szorulni, hogy a’ régi hajó
zás’ határain túl evezhessenek, és csak partok körüli keres
kedést űzhetnének. Ezzel, úgy látszik, a’ franczia kormány 
keveset gondol, mellynek egyedüli gondja csak abban áll, 
hogy a’ régi monarchiák által magának elismerést szerezzen; 
de Oroszországra nézve fontos dolog, mivel már régóta azon 
terven dolgozik, hogy Konstantinápolyi tengeri hatalmának 
főhelyévé tegye ’s igy az angoloknak Ceutában megtelepedése 
által II. Ka t a l i n  óta szerzett minden erőlködései’ gyümöl
cseit elraboltatni látná. — Hanem még egy minister-szel- 
lemű hírlap is részt vesz a’ „National’“ aggodalmában, az 
angoloknak Spanyolországban leendő elhatalmazása miatt. 
„Nem csak Francziaországnak — úgymond — liánom egész 
Európának joga van megkérdezni, valljon igazságos és illő 
dolog e, azon pillanatot, midőn Spanyolország minden uta
lom nélkül van, arra használni, hogy neki ótalmát olly drá
gán adja el? Angliának olly módja van szabadságot hiresz- 
telni ’s a’ szabadelmüséget kizsebelni, mellyet mi ugyan nem 
irigyelünk, de mellyet a’ kormányoknak vizsga szemmel kel
lene tartani. Nem csak Spanyolország maga érdekeltetik ez 
alattomos kirabolásnál.“

Paris, sept. IS.
Itt aggodalomban vágynak azon történetek miatt, mellyek 

Madridban f. h. l lén  megeshettek. Egy összeesküvés’ föl
fedezése, melly a’ carlospártiak’ bémenetelét gyámolítandó 
vala, annál aggodalmasabb, minthogy abba sok tisztek ’s 
a’ hadsereg’ több generáljai bonyolódtak. Már jóllétbiztos
ságok’ (Wohlfahrtsausschüsse, mint Francziaországban a’ 
zendülés alatt) felállításáról beszéltek az ellenség’ közelge- 
tésénél. Krisztina’ letételéről, úgy látszik, semmi szó többé, 
mivel kiki átlátja, hogy az által a’ nép’ tömege ’s a’ madridi 
kormány közt lévő utolsó kötelék felboinlanék; végső szük
ségben a’ királyné mellé egy igazgatósági tanács fogna fel
állítatni. Akközben a’ tartományok a’ fejetlenségnek kitétet- 
vék; a’ carlospártiak pedig ellenfeleik’ meghasonlását arra 
használják, hogy őket egyenként támadják meg ’s győzzék 
le , mint ez épen Pamplonánál ’s Andoainnál megtörtént.

Egy madridi levél azt beszéli, hogy midőn Q u i r o g a  ge
neral megtudta, hogy ő a’ gyilokra esküdött vezérek’ lajstro
mában áll, azon katonaosztályt, melly háza előtt őrködött, 
megint elkiildötte, úgy hogy most már kiki hozzá szabadon 
ki ’s be járhat.

Az „Allgemeine Zeitung’“ levelezője Madridból September’ 
9ről többi közt ezt Írja: „Végre a’ követelő hadával Uj-Ca- 
stilia’ földére lépett. Ha L u c h a n a  a’ helyett, hogy egész 
Darocaig fölfelé ment, Molina’ környékében maradt volna, 
Or a a  ’s B u e r e n s  vezérekkel egyesülve, a’ követelőt be 
fogta keríteni; de most nyakunkra hajtja, ’s lassan jő utána. 
— A’ követelőnek Chelvából több mint 6000 ember ment se
gítségére Cabrera’ vezérlése a la tt ,  ’s nehány száguldó csa
pat,  részint San Clementén keresztül Madrid’ közelébe, ré
szint a’ Tajo’ Koszában Aranjuezig előnyomult. Sokan vagyo
nukat odahagyva elölök elfutván, ma ide érkeztek azon hír
rel , hogy Cabrera mindent kirabol ’s a’ szabadelmiieket agyon
löveti. Ezért a’ cortesek ma egybehivák a’ ministereket ’s 
megkérdezék, milly eszközöket vön elő a’ kormány a’ köve
telőnek visszaüzésére? A’nemzeti katonaságnak kikel i  men
nie , ha a’ hadak nem akarnának megütközni. 31ire a’ hadmi- 
nister oda nyilatkozott, hogy Luchana majd megveri az el
lenséget, ’s a’ főváros nyugodtan lehet. — Z a r i a t e g u y  
naponként erősből, ’s ura az egész arandai vidéknek Soriaig ; 
úgy látszik, hogy mindezen carlosi hadak többfelől egyszer
re akarják Madridot megtámadni. L o r e n z o  general 5én ide 
érkezett, ’s a’ vezérséget a’ meggyilkolt E s c a l e r a  helyett 
át fogja venni. — A’ pénzügyminister 5kén a’cortesgyiilésben 
az ország’ pénzállapotjáról egy emlékiratot olvasott fel, 
mellyben azt állitá, hogy ha minden rendes és rendkívüli

esetben ha a’ hannoveraiak szeretik a’ jutányos kormányokat 
(les gouvernemens á bon marché) , meglehet, hogy határta
lan (absolutus) királykodás rajok nézve hasznosabb leend, 
mint akármi más (qu une royauté absolue fasse mieux leur 
affaire qu’une autre). Legalább bizonyos, hogy ez (t. i. a’ 
határtalan uralkodás) olcsóbb volna mint az alkotmányos 
kormányzás *), ’s ha valamit vesztenének is a’ szív’ meg
elégedésének részéről (sous le rapport de la satisfaction du 
coeur), az, mit az ár’ részéről nyernének, kárukat bizonyo
san kipótolná (ce qu’ils gagneroient sous le rapport du prix 
ne pourroit manquer de les dédommager).“ **)

Reményiem , hogy sem E r n e s z t  A n g u s  z t  hannoverai 
király, ki egykor a’ göttingai egyetemben, a’ józan politiká-

trónon, mint IV. H e n r i k ,  hanem ollyanok is, mint XIV. és XV. 
L a j o s  stb. Igaz ugyan, hogy az alkotmányos országokban sem 
mindenkor uralkodnak olly fejedelmek, kik a’ nemzeteknek javát 
akarják; de itt az ellenkezőt akaró fejedelmeknek korlátot és Ha
tár t szabnak, amott pedig nem! Beküldő.
Hát XIV. ’s XV. L a j o s ’ kormánya Francziaországban, és VII. 
F e r d i n a n d ’ kormánya Spanyolországban olcsók voltaké? Né
metországban, valamint honunkban is, az országgyűlések sok pénzbe 
kerülnek ugyan a’ napi díjak (diurnum) stb. miatt; de a’ vagyo
nosabb követek, kivált azok, kiknek mint rendes tiszteknek szokott 
fizetésök jár, miért nem élnek az országgyűlésen saját erszényök- 
böl, mint Francziaországban ’s Angliában minden követ? Az or
szággyűlés — a’ hol csak hazaíiságnak kellene uralkodni — nem 
arra való, hogy ott a’ honfi az adózó nép’ verítékéből gyűjtött 
pénzből capitalisokat szerezzen magának, vagy L u c u l l u s ’ mód
jára bőségben éljen ’s fényűzést gyakoroljon! Beküldő.

**) Machiavelli-politica szerint javasolja az álnok franczia, mit „vir 
justus et integer“ nem javasolhat. Valóban a’ névtelen franczia 
tudná bővíteni B u s e m b a u m ’ roszhirü munkáját: Medulla Theo- 
logiae Morális, facili ac perspicua methodo resolvens casus con- 
scientiae,“ mellyről dcbreczeni professzor P é c z e l y  József illy 
czírnü derék könyvében: Summarium Históriáé recentioris Euro- 
paeae (t. II. Debrecini 1830) , a’ 125ik lapon helyesen ezt jegyzi 
meg: „Liber aeque impius ac Principilms injurius, nihilo tarnen 
minus in scholas publice receptus, 50 amplius vicibus, primum 
omnium a. 1652, novissiiue a. 1757. typis impressus.“ Beküldő.

ban S c li 1 ö z e r’, a’ jogtudományokban P ü 11 e r , iM e i s t e r, 
M a r t e n s ,  W a l d e c k  ’s más hires szabadelmü professzo
rok’ tanítványa volt, sem pedig a’ hannoverai rendek az ál
nok francziának ravasz tanácsát követni nem fogják. Dii me- 
l io ra ! De a’ hannoverai király, nyilatkozása szerint, maga 
sem akar mint határtalan király uralkodni, hanem csak vagy 
a’ régi alkotmány mellett maradni, vagy az újabbat, mellyet 
V i l m o s  király adott a’ hannoveraiaknak, némelly pontok
ban változtatni. Egy részrehajlatlan magyar.

ü l e g c z a f o l á s .

A’ I l i r n ö k ’ 15dik számában P e s t i  Lajos ur a’ „Nádor“ 
gőzös’ pályáját érintvén, azt veszi észre, hogy noha a’ ne
vezett gőzösnek Pestre érkezte aug. 17kére volt kitűzve ; még 
is mivel egy zátonyon fenakadván 9 óráig kelle küszködnie, 
mig útját ismét folytathatá, csak ISkán reggel érkezett Pest
re, mellyből is azt következteti: „hogy a’ nagy költségű vizi 
sarkantyúknak, még nem igen tapasztalni hasznát, ha az alig 
4 lábnyi mélyen menő gőzös elég nagy vízállásnál mindun
talan felakad.“

Mielőtt Pesti Lajos ur ezen észrevételét a’ közönséggel — 
melly érdekesebb nyilvános vállalatokban már mindinkább 
részt vesz — közlené, szükséges lett volna előlegesen megtud
nia , a’ felső Duna’ javítását ’s rendezését ezélzó vizi épít
mények meddig terjednek, ’s valljon a’ fennevezett gőzös ezen 
építmények’ körében akadt e fel? vagy pedig olly helyen, 
mellyre ezen építményeknek legkisebb béfolyásuk sincs ’s még 
nem is lehet? — Ha Pesti Lajos ur ezt cselekedte volna, ez 
iránti alaptalan ítéletét aligha közlötte volna, ’s egy olly 
vállalatnak, melly rövid idő múlva nem csak hasznára, de 
díszére is leend az országnak , melly a’ külföld’ figyelmét 
már is magára vonja, és mellynek czélirányos sikere már 
is szembetűnő , egy olly vállalatnak közhasznát csak kér
désbe is venni késedelmeskedett volna.

jövedelem ez év’ végéig beszedetnék, még 1715 millió real- 
nyi hiány (deficit) fogna lenni. F e r r e r  ezt lehetetlennek 
tartá ’s mint a’ cortesek’ pénzügyi biztosságának elnöke azt 
kívánta , hogy az összeszámolás a’ pénziigyministerrel ’s en
nek tisztjeivel egyesülve vizsgáltassák meg. Erre tegnap je 
lenté, hogy a’ tetemes hiány onnan származik , mivel a’ pénz
ügyminister az 182Sik év óta l’enlévö egész adósságot az idei 
költségvetésbe iktatta.

P o r t  ii g «1 1 i a.
Augustus’ SOkán költ lissaboni tudósítások szerint, 1 a r 

c é i r a  herczeg még mindig Torres \  edrasban vol t ,  ’s a 
Lissabonból folyvást ide tóduló átszökötteket magához vévé. 
Ezek között sok főrangú tiszt említetik. A’ chartisták’ had
serege ismét váratott a’ főváros’ sorompóihoz. Parancs ada
tott mindazon nemzeti öröknek, kik az előbbi héten a’ so
rompóknál meg nem jelentek, befogatására ; melly parancs’ 
következtében mintegy ötven előkelő kalmár ül börtönben; 
de mivel az illy makacs nemzeti őrök’ száma 3 ezerre megy, 
kérdés, hol vesznek börtönöket mindnyájok’ számára? 
B a c o n  general is folyvást fogúi ül az erősségben. Azon 
hir szárnyalt, hogy ltio-Mayor mellett ütközet vo lt , melly
ben Saldanha győzött ’s két ágyút nyert; aztán nagyszámú 
gyalogság és 40 láncsás mene át hozzá. Másik hir szerint, 
az 5 ik cacadores-ezred egyesült vele , ’s o’ példát Santarem’ 
800 emberből álló őrserege is követé 8  ágyúval, báró Gazai’ 
(Abreu) vezérlése alatt. A’ kormány hallgat. — A’ királyné 
még nem szült meg; de lebetegedését minden órán vártak. 
Ferdinand herczeg 30k-án a’ városban lovagolván, a’ felállí
tott őrök nem adák meg neki a’ szokott tisztelkedéseket, ’s 
midőn ennek okát ő fensége a’ parancsnok-tiszttől kérdezte, 
ez azt felelte , hogy a’ tisztelkedés’ elmellőzése a’ katonák
nak világosan meg volt parancsolva. —* A’ „Diario do Go- 
verno“ augustns’ 29ről egy hirdetményt közöl, mellyet a’ 
kormányzóság B o mfi m báróhoz bocsáta ki; ez t. i. a’ ki
rályné’ nevében felszólítatik, hogy vele a’ trón’ és charta’ 
védelmére egyesüljön, ellenkező esetben felelősségre fog vo
natni. A’ „Nacionalban“ egy tüzes dicsérőbeszéd foglalta
tik némelly franczia tisztek’ számára, kik a’ sorompók’ vé
désére a’ honbaráti nemzetőrséghez csatlakoztak. (Aug.Cour.)

A’ ,,Times’“ levelezője Lissabonból September’ 6 ról többi 
közt igy ir : „Több nagy város éjszakon a’ charta’ részére 
nyilatkozott, névszerint: Braganza , Chaves, Villareal, Vi- 
zeu, Braga. E’ viszonhatást a’ charta’ javára, a’ második 
hadosztálynak, melly Chavesben van őrizeten, nyilatkozása 
gyámolítá. Hire futamodván, hogy az őrsereg a’ chartát ki
kiáltotta , ellene katonaság kü ldete tt , melly megérkezvén, 
bajtársai’ példáját követé; a’ 16. ’s ISik ezred hasonlólag a’ 
charta’ részére nyilatkozott. Mindnyájan azt hiszik , hogy 
a’ chartisták’ hadserege L e i r i a  báróval, ki magát Valenqá- 
ban olly vitézül védelmezte, már egyesült. Mihelyt a’ portu
gál segédsereg Spanyolországból Portugáliába érkezett, két 
tiszt azonnal Oportóba ment ,  e’ város’ elöljáróinak tudtok- 
ra adandó , hogy az említett segédsereg a’ királyné’ ’s char
ta’ ügyének védelmezésére el van tökélve. E ’ tisztek elfogat- 
tatván , Lissabonba küldettek , hová múlt Hétfőn (4kén) ér
keztek meg. Ma reggel érkezett ide viscondeSa da  Bá l i d é i 
r a ,  ki vizen megy Oportóba, mivel Leiria báró’ mozdulatai 
miatt szárazon nem juthat oda.“

A’ lissaboni kormánylapok folyvást indulatosan vádolják 
az angolokat arról, hogy részt vettek az 1 822iki alkotmány’ 
eltörlésére ’s d o m  P e d r o ’ chartájának visszaállítására tett 
hajtogatásban.

S a l d a n h a ’ táborából egy tiszt azt Írja, hogy B o m f i m ’ 
egész lovassága általment Saldanhához, ’s a’ chartisták’ győ- 
zödelme kétséget sem szenved. (Sun.)

Én esmérem a’ Dunát ,  mert esztendőnként azon néhány
szor fel ’s alá hajózok, annálfogva reményiem, hogy a’ tisz
telt közönséget következendőkrül hitelesen tudósíthatom.

A’ Dun a-javallati munkák esztendőnként alább ’s alább 
folytattatván , most már Dévénytől Gútorig terjednek, ’s tud
tommal a’ folyam’ ezen osztályában azóta sem gőzös sem pe
dig más hajó fel nem akadt! sőt, minthogy a’ folyam’ ezen 
osztályában lévő zátonyok azon építmények által részint már 
elhordattak, részint pedig széleikben annyira elmosattak, 
hogy a’ legnagyobb hajók is minden' bátorsággal elmehetnek 
mellettük, a’ zátonyokon való fenakadást az építmények’ kö
rében , csupán csak a’ kormányos’ vigyázatlanságának tulaj
doníthatni.

Azon helyek, mellyeken a’ gőzös és közönséges ’ hajók 
alacsony vízálláskor fen szoktak akadni, Vajka és Bodak hely
ségek’ határaiban vannak; tehát az utói só sarkantyún még 
két, három mérföldnyire alább. Óhajtható ezen folyam’ 
medre’ szabályozásának olly erőveli folytatása, hogy a’ Gú
torig terjedő sarkantyúk’ vonala minél előbb Bodakig a’ du- 
náni hajózást olly hátráltató és veszélyező helyig eszközöl
tessék.

A’ mi a’ Vidra iránti észrevételt i l leti ,  azt vélem, hogy 
azon ok, melly miatt ezen felséges erőmű munkássága rövid 
időre felfüggesztetett, a’ Redactio’ bírálata’ körén túl va
gyon. *) Pozsonyi Károly.

*) Túl vagyon bizony; de ezen felfüggesztésről sóba sem szólt a’ Re- 
dactio, ’s azzal annyival kevésbé gondol, mert teljesen meggyőző
dött, hogy a’ Vidra’ munkássága vajmi keveset használand Dunánk
nak! sőt több Ízben látván ezen erőmű’ munkálódását, meggyőző
dött arról is , hogy tiz Vidra tiz év alatt sem lenne képes Dunánkat 
Pozsonytól Budáig meglisztitni, ’s hogy annak hatása leginkább 
álló vizekre, kikötőkre stb van számítva, nem pedig ragadó Dunánk
ra. Hogy pedig iránta nagyobb- várakozások gerjesztettek, azt, Po
zsonyi Károly ur’ engedelmével, nálánál jobban tudja

a’ szerkesztőség.



N é m e t o r s z á g *
Göttinga, September’ 16.

Tegnap este 9 órakor a’ tannlók mindnyáján összegyűltek 
az nj piaczon, H u m b o l d t  Sándor bárót, ki mostanság ér
kezett ide, ünnepélyesen üdvözlendők. A’ hangaszat kez
dete előtt az academiai ifjúság E r n e s z t  Au g i i s z t  királyt 
ismételve éltető. Aztán a’ hangászok’ megjelentékor a’ nagy 
tömeg az ünnepeknek laka elébe ment, ’s miután a’ han- 
gászkar ünnepélyes játékát elvégezte, egy a’ tanulok közül 
harsányhangon „Humboldt Sándornak , az academiai ifjúság 
barátjának“ éljent kiálta, ’s az éljenkiáltást sokáig és szün
telen ismételék a’ számosán egybegyűltek. Humboldt ur 
most két fáklyás kísérővel az erkélyre lépett és szíves szók
kal fejezé ki háláját. Szinte fél század múlt e l— úgymond — 
mióta itt fensőbb oktatását nyeré, ’s bármilly messzire vitte 
is őt hivatása’s választása, mindig hálás emlékezettel volt 
a’ „Georgia Augusta“ iránt; bármik történtek is azóta , az 
egyetem folyvást a’ tudománynak ’s a’ lélek’ szabad kiíejlé- 
sének régi széke maradt, mindenkor megemlékezvén azon 
magas rendeltetésről, mellyet neki halhatatlan alapítói ad
tának, ’s bizonyosan az időnek minden változása mellett is 
az maradand; örömmel és hálásan siet (Humboldt) élte al
konyán az egyetemnek hódolatátnyujtani. — Körülbelül illyen 
volt tartalma velős beszédének, mellyre hallgatva figyelt a 
sokaság, ’s annak végzete után őt ismét éljenkiáltással iid- 
vözlé.

Ká r o l y  mecklenburg- strelitzi herczeg, porosz kir. gya
logság’ generálja , a’ testőrsereg’ vezére, az első gyalogez
red’ parancsnoka ’s a’ statustanács’ elnöke , sept. 21  kén reg
gel rövid betegsége után Berlinben meghalálozott. A’ kir. ud
var ő fenségéért 2 2 én 8 napi gyászt öltött.

E g y v e l e g .
Orosz császár ő felsége folyó hónap’ 30dikán tartá W os- 

n e s e n s k b e n  a’ legelső szemlét. Mondják, hogy ő felsége 
e’ tábori gyakorlatok’ végeztével Konstantinápolyba fog utazni 
js ott a’ porosz és ausztriai kir. herczegekkel találkozni.

A’ franczia országut-épités’ igazgatója L e g r a n d  és Ri d -  
d e r  mérnök nem régiben reggeli 8 órakor Briisselből a’ vas
úton elindultak, meglátogatták Mechelnt, Termondet, Gen- 
te t ,  Antvverpet és Lövvent, ’s estveli 8 órakor Brüsselbe 
visszaérkezének. így 12 óra alatt 5 várost néztek meg, ott 
4  óráig késtek, és 62 postaórányi utat tettek.

Párisban a’ hordozható szesz' készítménye végett össze- 
állott társaság’ részvényei kevés nap alatt llOOról 1160, az
után 1 2 0 0  ’s végre 1300ra szaporodtak. A’ társaság Páris’ 
számára már 1 1 , 0 0 0  világításra kapott megbízást, ’s oily 
hiszemben vágynak, hogy a’ hordozható szesz a’ csövest egé
szen elnyomandja. Már fogadnak is reá, hogy a’ részvények 
nem sokára 1800ra szaporodandnak.

Hollandiában egy olly gőzhajó’ építésén dolgoznak, melly 
a’ mostaniak között legnagyobb leend; t. i. 600 lóerővel fog 
bírni ’s a’ kalmárhajók’ vontatására szolgáland a’ Rajna’ tor
kolatjától fogva Cöllnig.

A’ szultán parancsot adott ki, hogy Konstantinápolyban 
a’ „Moniteur Ottoman“ hírlapon kívül még egy más újság 
is adassék ki franczia nyelven , melly Törökország’ polgári 
’s politikai kormány-rendeletek közhírré tevését tárgyazandja.

Franczia hírlapok igy Írnak: „Francziaország’ drámái mű
vészete egész világot beutazza. Odessában franczia színház 
vagyon, mellyben vígjátékok ’s vaudevillek játszatnak. Moszk
vában hasonlólag a’ franczia színészet halad előre. Sz. Pé- 
tervárban a’ franczia színház a’ császár’ kegye által ápoltat
ván virágzásban vagyon. Berlin a’ franczia vígjátékokat ki
rályi pártfogás alatt tenyészni látja. Németországot általában 
vándorló franczia színészek vig 's vaudeville-játékokkal 
mulattatják. Algírt hasonlókép egy kis franczia társaság olasz-

szal felváltva, R o s s i n i ’ , B e l l i n i ’ stb. daljátékaival gyö
nyörködteti. Móricz szigetén a’ franczia opera igen tökéletes. 
„Isié de Francéba“ J u l i e n  az „opera- comique“ beli fen- 
hangu (tenorista) ’s M o n don v i l i e  az Odeon-szinház’ mély- 
hangú énekese (bassista) meghivattak. Keletindiai Calcuttában 
is egy kis franczia színház létez; L e i n e r e y  leányasszony 
énekesné ott nagy becsületben tartatik. Uj-Orleansban a’ fran
czia operákat nagyon kedvelik, ’s minden estve hangmiivésze- 
ink’ közhírben lévő dalait lehet hallani. Hollandiában is van 
franczia színház; Amsterdamban évenként egy illyen Sep
tember’ ljétől május’ Íjéig mutatja játékait. Ilaagában fran
czia operákat adnak. Hogy egész Belgium franczia színhá
zakkal van t e l i , kiki tudja. A’ franczia művészet Európában 
nem állapodik m eg; már a’ gyarmatok is éneklik a’ „fejér 
asszonyt.“ San Domingóban „de Lonjumeau“ Postillonja’ 
egy részét eljátszották; „Othellót“ egy Bourbon szigetbeli 
mulatt jól szereplé; igen szép jövendő’ hajnala hasad drá
mái művészetünkre.

Bizonyos W l a s o w  nevű tudós most Sz. Pétervárban régi 
orosz utazások’ gyűjteményét adja ki. Már egy kötet megje
le n t , pedig 6 fog lenni. A’ legrégibb ezen utazások közül 
II e g ű me n  Dánielé a’ szent földön már a’ 12dik században. 
A’ többi utazások között a’ következők legnevezetesebbek:
1 ) „ Ni k i t i u s  Athanasius“ tweri kereskedő' utazása Indiá
ba 1370ben; 2 ) P e t r o  w I wa n  kozáké ’s B u r n  a s c h
Jalytschewé 1567ben Chinába; 3) P e t t l i n  Iwan szibériai 
kozáké 1620ban ugyanoda. E ’ gyűjteményben „ A t s e n i  Su
ch a n o >v’ utazása a’ szent földön 1749ben“ fog utolsó he
lyet foglalni.

Egy nagy formájú uj földkiadás jelent meg a’ déli tenge
ren. Ugyanis ott lassanként egy hatodik szárazföld alakul, 
mivel számtalan oczeani szigetek bukkannak elő ’s a’ mind
inkább emelkedő kláris-sziklahátaknál fogva egy összekötte
tést formálnak. Déli Uj-Wales’ birtoka ez által nagy fontos
ságot nyerhetne.

A’ Biivárliaran^’ első próbája Pest m ellett.
Érdekes látás vala e’ hónap’ 2 1 kén a’ mindeddig O-Budá- 

nál veszteglő b ű v á r  h a r  an gn a k próbautja. Három nap óta 
állott a’ kandiságtól vezérlett néző csoportok előtt a’ budai 
részen horgonyán a’ bűvárhajó, mig ugyanis a’ mai nap dél 
előtti I 0 y2 órakor adatott ágyú-jelszó újra még több nézőket 
gyűjtött ki a’ budapesti partokra. Miután S z é c h e n y i  Ist
ván gróf, két gróf W a l d s t e i n  testvérek, londoni építész 
C l a r k  u r , ’s velők magam is a’ nevezett hajóra érkezénk, 
a’ kazáni fő mérnök V á s á r h e l y i  urnák kormánya alatt már 
mindent készen lelénk a’ harang’ lebocsátatására. — 11  óra 
után lebocsátatván a’ harang, ezen első útját utazók nélkül 
te t te ,  és azt azon helyen körülbelül 36 lábnyi mélységű Du
nánk’ fenekéig ’s onnét vissza 2 0  óraperczek alatt. A’ pesti 
parton veszteglő „Nádor“ hihetőleg azt gondolván , hogy em
berek isvalának alatta, mind az indulást mind pedig a’ vissza
érkezést ágyúinak durrogtatása által tisztelte meg.

Második útját már vendégekkel tette meg e’ vizalatti dili
gence. Ugyanis gróf W a l d s t e i n János, fő építészi igazga
tósági tag A s b o t h Sándor ur , angol búvár D e w a r  György’ 
és T h ő i n e k  Lajos’ társaságában, rá szánta magát ezen ál
tala még ismeretlen utazás’ nemére , ’s miután mindnyájok 
e’ czélra igen derék ílanellből készült ujjas mellényeket öl- 
töttenek , ’s a’ légszívó gépely mellé 16 erős karok rendel
tettek, búcsút vőnek tőlünk vizfelettiektől, ’s egy kis tolvaj
lámpa’ kíséretében — magokat előbb a’ harangkocsiban le
hető kényelmesen elhelyhezve — lejebb és lejebb bocsátko- 
zának. Utjokban háromszor közlekedtek velünk, melly te- 
legraphi közlekedés a’ harang alatti kalapácskongások által 
történik. Első jelük által több levegőt, a’ más kettő által 
pedig megállani kívántak, a’ kocsi’ lógása által háborított 
üléseiket előbbi sulyegyenbe visszahozandók. Miután mint
egy három ölnyire már lebocsátattak volna , a’ gondos Szé

chenyi gr. részint azért, mert telegraphi közlekedésekből 
akaratjokat bizonyossággal kivenni nem tudók , részint pedig 
és kivált azért, mivel első kikocsizásra ezen rövid utat is ele
gendőnek lenni vélte, parancsot adott a’ harangnak felvoná
sára. Az utasok azon hiszemben, hogy ők lefelé haladnak, 
feleslegesnek tartván a’ további kopácsolást, b o n  a f i d e  
várták szerencsés megfeneklésüket, csak akkor vevék észre 
ellenkező irányukat, midőn már a’ napnak sugárai a’ harang’ 
fedelén lévő ablakokon áttöredezni kezdettek. — A’ közle
kedésre vannak a’ harang alatt több vékony táblácskák ho- 
szú madzagon függők, mellyek’ végei kiin vannak a’ hajó’ fe
delén egy arra megbízott személynek kezében. Midőn ezen 
személy egy olly madzagot megrándítatni érez , kötelessége 
azt kihúzni viz alól. Egy illy rándítás történvén ez úttal, mi 
nevezetes, tán épen természettudományi közlésre várván, 
igen kellemesen lépettünk meg, midőn a’ kihúzott táblán ma
gának a’ harangutasok’ egyikének Waldstein grófnak jobb 
kezében ónot, másikban pedig egy illy kicsiny táblácskát 
tartó jól eltalált — képét szemléltük illy angol aláírással: 
„Éljen ős Anglia örökre ! hurrah !“  melly lelkes ötlet mind
nyájunkat megnevettete; Clark urnák komoly tekintetét pe
dig örvendező mosolyra kiszteté.

Az utasok 14 perczig tartó vizalatti utjokból végre nem 
csak hogy szerencsésen megérkeztek, sőt midőn függő kocsi- 
jokban már a’ viz’ szine felett lengenének, látogatásokat is 
elfogadni szíveskedtek. Ugyanis a’ hajónkat köröző, számos 
nézőkkel megterhelt csolnakok’ egyike a’ még mindig légben 
függő harang alá evezvén, nehány perczig kényére társalkod- 
hatott a’ felette lebegő búvárokkal. Érdekes lá tn i , mint tör 
magának rést a’ harang alól a’ felesleges levegő, melly kitö
rés csaknem minden negyed perczben történvén, látszik, mi
nő elég, minő több mint elegendő levegő adatott a’ czélsze- 
rü szivár által a’ harang alatt létező négy személynek ’s egy 
gye-rtyának — mi két embernek szükséges léget emészt —- 
élelmére. Nem lesz tán érdektelen tudni a’ telegraphi elvekre 
épült közlekedés’ módját, mit illyes búvárharangoknál hasz
nálni szoktanak.

1 . kongás ezt tesz i: • • • . Több levegőt.
2 . 5 ? 55 • . Helyt állj.
3. 5; 55 ,  ,  . . Húzd fel.
4. 55 55 • . Alább.
5. 55 52 • • • . Jobbra.
6 . 55 55 • • • . Balra.
7. 55 55 • . Előre.
8. 55 5T . . . . Hátra.

Ezen kongások, vagy is kalapácsütések igaz ugyan, hogy 
jól kivehetők, kivált alatt a’ hajó’ fenekén ; de hogy a’ biz
tosság nagy legyen, szükség, hogy körül belől mély csend 
uralkodjék. Azért czélszerüebbnek lenni vélném a’ hajó’ fcd- 
lezetén álló éleshangú csengettyű á l ta l , a’ mellyhez kötött 
hoszú madzagnak vége a' búvárok’ kezében legyen — eszkö
zölni a’ közlekedést.

A’ Waldstein gróf rajzolta vázolatot Széchenyi magával 
vitte mint maradandó , példázatbani emlékét a’ Dunánk’ sző
ke hullámai alatt tett első búvári próbatétnek. Vele volt ti- 
toknoka T a s n  er  Antal u r ,  ki a’ közlekedési kongásokat le- 
segette. Petrichevich H o r v á th  Lázár.

(R ajz.)

PÉNZ-FOLYAM.
Bécs, September' 26.

A’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 pctes p .p ..............105 l/ s
77 77 77 77 77 4 77 77 • * • * 100 /8
77 77 77 77 77 3 7J 77 • • • • 79 / )6

Bécsi statusbank-kÖtelezvény 2 l/s pcentért..............„ . . . .  66‘/3
Bankrészvények darabonként...................................... „ . . . .  —

Duiiavizállas Pozsonyban
September’ 28. .................................................... ....................... 3 láb 2 nj.

Bánya- és Imtabirtokosokhoz.
Egy tudományosan kiművelt ’s gyakorlott 

bányász és hutász, ismereteinek megfelelő al
kalmaztatást kiván. Az ajánlkozó tanulmá
nyait a’ f r e i b e r g i  bányászacademiában 
(Szászországban) végezte, a’ bányászatnak 
minden ágát, még a’ kőszénbányászatot is, 
ismeri, kén-, timsó- és vitriolmüveknél szol
gált, ’s névszerint cyprusi vitriolt tetemes 
mennyiségben készített is. Bővebb tudósítást 
ad felőle F ö r s t e r  L a j o s u r  Bécsben, Woll- 
zeile, 869. szám. (2)

Trattner és Károlyi’
könyvnyomtató-intézetében Pesten megjelent:

Magyar

törvénykezési Szótár.
Ara borítékba fűzve 30 kr. p. p.

Szeretett hazánk’ két utóbbi törvényhozásai, honi 
nyelvünk , és ezzel szoros elválhatatlan kapcsolatban 
létező nemzetiségünk’ előmozdítására, a’ magyar hang’ 
használatát a’ főméltóságú magyar királyi Kúriára i s ,  
elsőbb ugyan a’ íeljebbvitt, azután pedig a’ lefolyó 
perekre nézve is behozván: a’ fő m é l t ó s á g ú ' k i 
r á l y i  Kú r i a ,  nehogy ezen nevezetes változással, 
az eddig meg nem határozott magyar törvénykezési 
kifejezésekből az igazság’ kiszolgáltatására habozás, 
bizonytalanság, határozatlanság, és igy a’ Törvény
kezésnél mindeneknél legártalmasabb homályosság 
háromoljon: szükségesnek látta a’ m a g y a r  t ör 
v é n y k e z é s i  m e s t e r s z a v a k ’ rendes meghatá
rozását. Mivel pedig ezen fáradságos , a’ közjóra azon
ban annyi boldogságot árasztó munka csak úgy ér
heti kívánva óhajtott sikerének valódi foganatját * ha 
közhírül tétetvén, mind az alsóbb bírák, mind az 
ügy viselők, perlő felek, cs minden egyes honfiak a’

legfőbb törvényszékek által használandó mesterszavak’ 
meghatározott érlelmöket, egybefoglalva, minden to
vábbifáradság nélkül könnyen fellelhetik; a’ fenn tisz
telt fő törvényszék dicséretes hazafiúi törekedését 
egyszersmind azzal is tetézte: hogy ebbeli munkálatja’ 
kinyomtatását kegyesen megengedni méltóztatott.

Midőn tehát ezen minden valódi hazafi’ forró keblé
ben, imádott Fejedelmünk, Hazánk Atyjai, és rendes 
Fő-Biráink iránt méltó tiszteletet és öröklő hálaadó ér
zést gerjesztő munkát a’ magyar közönség’ eleibe bo- 
csájtani szerencsénk vagyon: egyszersmind el néni 
hallgathatják forró óhajtásunk’ kijelentését: hogy anya
nyelvűnknek ezen új diadalma szeretett hazánk’ czél- 
zott boldogságára napról napra inkábbinkább kifejtő vi
rágain mentői érettebb gyümölcsöket hozzon. (2)

Jelentés. Folyóírásunkhoz Ígért mo h á c s i  üt
közetet, melly Mohácson a’ püspöki lakban létezőről 
vétettetik le , ha olly t. ez. urak is meg akarnák szer
zeni, kik lapjainkat nem járatják, ezennel jelentjük, 
hogy a’ képre az előfizetést October’ végéig 2 forint 
pengővel elfogadjuk, azontúl a’ képnek ára 3 forint- 
pengő leend; — kérjük pedig egyszersmind a’ n. é. 
közönséget, méltóztassék bérváltott levelekkel rende
léseit minélhamarabb megtétetni, hogy mi is tudhas
suk a’ nyomtatandó példányok’ számát meghatározni. 
— Újságunkhoz jövő félévre a’ s i k l ó s i  ütközet fog 
kapcsoltatni; kik tehát egyúttal ezt is meg akarnák 
rendelni, a’ két képet együtt megrendelő t. ez. urak
nak 3 for. 30 kr. pengő előfizetésért szolgálandunk.

Az Ismertető’ szerkesztősege.

F i g y e l t e t e m .
S a p h i r  M. G. ,,Humorist<c czímii folyóiratára 

évnegyedi előfizetés végett újólag felszólítja a’ tisztelt 
közönséget, melly folyóiratnak eddigi művészeti és ipar
lap czímü része ezentúl Allgemeiner Welt-Courier czí- 
metviselem! következő tartalommal: 1) Dáma ’s divat; 
2) tudományos lap; 3) tréfa ’s féltréfa-album; 4) szülé
szeti hírlap; 5) egyveleg; 6) kisvárosi posta; 7) művé
szeti ’s ipar-lap. Megjelenend hetenként öt félívnyi ve- 
linpapiroson kétszer. Előfizetni lehet Bécsben egyedül 
magánál a’ szerkesztőnél egész évre 14 , félévre 7 ,

évnegyedre 3 f. 30 kr. pengő pénzzel. (Kik ezen folyó
iratot házakhoz kívánják, még azonfelül évnegyedre 
10 kr. p. p. fizetendnek; külföldre pedig az előfizetési 
ár, postán küldve egész évre 16 f. 24 kr., fél évre 
8 f. 12 kr., évnegyedre 4 f. 6 kr. leend. Előfizethetni 
minden bel ’s külföldi es. k. postahivataloknál. (2)

Hirdetmény. Tek. n. Nyitra várme
gyei É r s e k ú j v á r  mezővárosban közel a’ 
nagy templomhoz és piaczhoz egy négyszög

letes ház 4 szobából, 2 kamarából, 1 konyhából, 2 
istállóból, egy nagy, közel 500 akó bort felfogó igen 
jeles pinezéböl és egy födött kapualjból álló eladásra 
kitétetik. — Van udvarában egy egész úján épített kút 
is; fundusa pedig sok szép fiatal fával beültetve: melly 
ház boltok’ nyitására és akárminémü kereskedésre is 
használható. — Azonnali készpénz szabott ára 1200 
pengő forint’ letétele után szabad kézből átadható.

Utasítást ad e’ végett az említett város’ bírája, vagy 
ezen újság’ szerkesztő hivatala, kik a’ vevőt a’ tulaj
donoshoz utasítják. (2)

Haszonbér-lliradas. Folyó lS37ki October 
hónapnak 10kén délelőtti 10 órakor tettes ns. Mosony 
vármegyében kebelezett N y ú l á s  mezővárosban hcly- 
heztetett Leylha-Brukk városának tulajdon E a t t  i s 
ii o f  nevű két lakházból álló c u r i á j a ,  majd H) hold 
szántóföld, és 40 holdra terjedő rétből álló külső tel
kekkel együtt árverés által f. 1837ki november’ 
lsőjélől kezdve 6 egymás után következő esztendőre 
haszonbérbe adatik. Bérleni szándékozók a’ 
fölebb megírt napra ’s helyre elegendő bánatpénzzel 
ellátva illendően meghivatnak. A ’ bérlet’ föltételeiről 
bővebben értekezhetni vagy Brukk városa’ cancella- 
riájában, vagy tettes Mosony vármegyei Nisider mező
városban lakó főszolgabíró S z á n t ó  György, vagy 
Pozsonyban lakó idősb F r a n k  Alajos, több tettes 
megyei táblabiró ’s ügyvéd uraknál. (3)

A’ n. m. magyar királyi udv. Kincstár’ rendelése’ 
következésében ezennel köz hírré tétetik, hogy báró 
B r a u n é k o r  Antal’ örököseit illető, a’ hadf Kincs

tár’ részére törvényes bírói zár alá vétetett, N y i t r a  
vármegyebeli L a s z  kár ,  L e l ő c z ,  S z e b e d r a s  
és A l s ó - S u t ó c z  helységekben fekvő részjószágok 
folyó évi October hónap’ 17dik napján az új törvény’ 
értelme szerint tartandó árverésnek fognak kitétetni. 
Budán, Sz. Mihály’ hava’ 14dikén 1837. (3)

H i r d e t é s .  A’ nagyméltóságu magyar kir. ud
vari Kamara’ rendeléséből ezennel köz hírré tétetik, 
hogy folyó évi October’ 2án tekintetes nemes Sopron 
vármegyében kebelezett, ’s a’ győri püspökséghez 
tartozó S z a n y i  mezővárosban boldogult « J u r a -  
n i l s  Antal volt győri megyés püspök’ hagyományá
hoz tartozó mintegy 100 darab sertvés, és ugyanazon 
hónap’ 7én sz. királyi Győr városában a’ püspöki re- 
sidentiában hat ozorai ménesbeli fekete városi és két 
pej konyhalovak, nemkülönben 16 darab tehén a’ szo
kott reggeli órákban tartandó közönséges árverés’ ut
ján a’ többet Ígérőknek készpénzbeli fizetésért el fog
nak adatni. ( 2)

A ’ nagyméltóságú magyar királyi Udvari Kamara’ 
rendelésénél fogva folyó 1837 esztendei, October’ 9ik 
napján Torontál vármegyében kebelezett N/.iir(-glii 
uradalom’ következő helységei és pusztái különkiilön 
három egymást követő esztendőkre, nevezetesen folyó 
évi november’ lsö  napjától kezdve 1840ik évi October’ 
utolsó napjáig a’ többet Ígérőnek árverés’ utján ha
szonbérbe ki fognak adatni, nevezetesen :

lör Kzüi*egli helysége Rábe pusztával együtt. 
2or Sz. Iván helysége a’ Terváti pusztával 

együtt.
Sor (■vala helysége.

A ’ haszonbérleni szándékozók fizethetésükrőli bizto- 
sitványnyal, nemkülönben a’ szükséges bánatpénzzel 
ellátva, (és pedig a’ Szöreghi és Ráliei árendákéiT 
1600 fi., a’ Sz. Iván és Tervátiért 340 fi, végre a’ 
Gyalaiért 1060 fi. pengő pénz) Szörcgh helységben, 
az ottani urasági háznál, délelőtti órákban, a’ kitűzött 
napon megjelencndök. A ’ haszonbérbe kiadandó tár
gyak részletesen a’ m. k. udvari kamarai számvevő
ségnél , a’ szegedi sóháznál, nemkülönben k. Szeged 
városa’ tanácsánál megtudhatók. (2)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridrik.
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Tartalm a:

r’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környiilállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü- 
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B alásfa ly i  Orosz József.

Feltételek:
Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y  hun n’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nem különben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czítn alatt kűldetendők: „A’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. P o z so n y b a n — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország* és Erdély.
O cs. kír. apostoli Felsége September’ 25én költ 

legfensőbb határozatánál fogva s/,. István’ jeles rend
je’ megürült irnoki hivatalára C z i l l i c h  Károlyt, 
a’ főméltóságú m. k. udvari Cancellaria’ titoknokát 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Béla, sept. 25.
Szerencsétlenség egy áldozattal ritkán elégszik meg. Leibicz 

a’ rémiilotes égés után még puszta házhelyek’ ’s fedetlen kő
falak’ szomorú színhelye, ’s a’ veszélyes elem már a’ szom- 
szé d D u r a n d  városban is kereste áldozatját. — F. h. 23án 
tűz költé fel álmukból a’ lakosokat, ’s 31 házat ’s több csűrt 
hamvasztott el. E’ gyakori égések nemcsak az elégetteket foszt
ják meg hajléktól, de a’ többi XVI. rokonvárosokat is a’ fen- 
álló viszonos tiizkármentésnél fogva, az intézet’ korlátolt ki- 
terjedtsége miatt kizsebelik.

A’ lőcsei evangelicusok’ szentegyházának f. h. 17én J ó -  
z é f f y  superint. által történt fölszentelése a’ Szepességnek 
e’ legrégibb, az első királyaink alatt beköltözött szászok 
által létre hozott sz. k. városában számos távol vidéki híve
ket is ez ünnepre egybegyíijte. A’ lőcsei, magával a’ refor
modéval egykorú, ágostai vallásu gyülekezet e’ csinos kül
sejű ’s rézfedezetü templomhoz a’ talpkövet még 1822ben 
tette le, végelkészültének azonban csak most örülhet. Az 
egyház’ belső elrendezése czélirányos, az oltárkép’ gyönyörű 
festvénye C z a u c z i k  festőművész’ kezének remekműve. — 
A’ Kárpát téli köntösét öltötte fel. Az aratás silány, ’s a’ 
kevés termés is még kiin a’ mezőn ázik. L. J.

B e s z t e r c z e ’ vidéke sept. 13. Füstölgő romok, csillám
lé szénhalmok, gabonatakarmányok’ hamvaiból felhőkig emel
kedő lángoszlopok, egy szorgalma által gazdagságra emelke
dett népes helység’ lakéinak koldusokká vált csoportja, két 
szénné égett férjnek kétségbeeső családja , az utczákon he
verő lovak’, borjuk’, sertések’ megsült testei, teszik az eze
lőtt kevés órákkal még épen virágzó J á d  helység’ szomorú 
képét. Sept. 12kén r. 10 érakor egy czigány kovács’ tüzétől 
eredett ’s a’ forgó szél dühétől mindenfelé vitetett tűz d. u. 
6 éráig pusztitá e’ gazdag szász helységet. 300nál több ta
karmányokkal gazdag szép telkek közűi csak 9 gazdák’ lakjai 
maradtak fedél alatt, ’s imittamott csak 2 2  csekélyebb épü
leteket lá thatn i, a’ többi minden takarmányaival együtt a’ 
lángok’ prédája lett. A’ nagy oskola, a’ papi lak , 2400 ka
langya gabonatakarmányával, szénakazalaival, bútoraival 
hamuhalommá vált. A’ korcsomák' haszonbérlőjét 2000 ve
der ó borának, 400 veder pálinkájának, sok ezerekből álló 
kész pénzének e’ tűz által esett elvesztése, koldussá tette. 
A’ szorgalmas gazda akkor érkezék haza Htjából, midőn már 
minden vagyona, 64 ezer forint kész pénze’ hamvaival ’s 80 
veder édes méznek keserű halijaival egyelitve , a’ beégett 
pincze’ fenekén még forrón buzogott. — E ’ szomorú tudósí
tás, e’ szívreható eset, bár jótétre ébresztené honfiaink’ szi
veit. B. L. gr. (Erdélyi Híradó.)

Dunai gözliajózás.
IrHí Sokat beszéltek és Írtak a’ kor’ mozdító elveiről, noha vi- 
lá gos és kétséget sem szenvedő, hogy k o r u n k ’ m o z d í t ó  
e l ve i :  t ű z ,  v i z ,  g ő z  és  f üs t .  A’ világ’ értelmi, erköl
csi, politikai, pénzügyi ’s műszorgalmi köre napjainkban 
ezen elvek által hozatik mozgásba. — Az elmék’ nyugtalan
sága egy tüzes ostor; n é p - ’s katonazendülések olly pusztító 
’s szétbontó t ű z ,  rnelly nem hagy maga után egyebet a’ 
nyomorúság’, szegénység’ ’s általános szükség’ hamvánál, 
mellyet az emberiség gyermekei’ sírján könyekkel áztat. A’ 
népizgatók’ politikai metaphysicatióji hódító g ő z ;  literatu- 
ránk v i z ,  mellyben a’ szilárd tudományok csak szemerenként 
(gramveis) találtathatok, mint gyógyforrásokban az ásványok; 
azon boldogtalan adományok, mellyeket a’ politikai propa
ganda nyújt a’ népeknek (példa Spanyolország és Portugália), 
emésztő, dögleletes férjany f ü s t (Arsenical-ltauch) ; a’ pénz- 
csarnoki játék (Börsenspeculation) g ő z , rnelly hol ide hol 
amoda hajtatik; a mostani orvosok a’ beteg emberiséget, 
mint Sarastro Tamino herczeget, vizpróbán bocsátják ke
resztül, ’s aztán betegeiket izzadsággal és gőzkörrel borit- 
tatják be, ’s az emberek’ műipari fáradozása már nem ismer 
egyebet gőzhajók- és gőzkocsiknál.

Minthogy a’ fennevezett mozdító elvek csak gőzhajók- és 
gőzkocsiknál mutatkoztak hasznosaknak 's jótékonyaknak, ’s 
hozzánk a’ D u n a — hála Istennek ! — közelebb van , mint 
az Ohio, Amazonfolyam, Missisippi, vagy Niagara, ’s mi 
a’ dunagőzhajózási vállalatnak minden lehető előmenetelt és 
üdvös virágzást szívből kívánunk: magunkat csak arra szorí- 
tandjuk, hogy az igazgatóság’ figyeltetésére ’s az utazók’ 
javára nézve nehány tetemesb, de könnyen orvasolható hiányo
kat ki fogunk jelelni.

I. Szerencsétlen gondolat volt az igazgatóságtól, a’ gőz

A u s z t r i a ,
Becs, sept. 30.

F e r e n c z  K á r o l y  Főherczeg tegnapelőtt indult el innen 
Görtzön keresztül Verona felé. — B l a c a s  hg. ugyanazon 
nap érkezett ide Görtzből. Az'idősb B o u r b o n- ág’ fens, csa
ládja még nem költözött Görtzbe, hanem híreket vár, ha 
valljon itt kiütött e a’ cholera, rnelly esetben a’ telet Kirch- 
bergben fogja eltölteni. A’ legújabb tudósítások szerint azon
ban Görtz még a’ legjobb egészségállapottal dicsekszik. — 
Ő F e l s é g e  tegnapelőtt a’ városba jött audientiákat adni. — 
S u l l i v a n  belga kir. minister-residens’ neje e’ napokban mu- 
tattatott be Császárné ő Felségének. — S t e p h a n i e  badeni 
nagyhgné még folyvást itt mulat fens, leányánál, Wasa her- 
czegnénél; azonban nehány nap múlva már Tegernseen ke
resztül Manheimba visszautazand. — Status- és conferentia- 
lis minister báró F e c h t i g ,  a’ már említettem szélütés’ kö
vetkezésében, e’ hónap’ 27dikén, 62dik évében, meghalálo- 
lozott. —• W o sn es en s k b ő 1 e’ hónap’ 2 1  dikéről érkezett 
legújabb tudósítások szerint az ottani nagy tábor már szét
oszlott. Orosz császár ő felsége J á n o s  cs. k. Főherczeget 
S e b a s t o p o l b a  kisérte el. A’ főherczeg, kit a’ császár 
orosz tábornagygyá (Feldmarschall) ’s a’ testőrségi árkász- 
ezred’ (Sapeurregt.) tulajdonosává nevezett, rendkívül’s igen 
érzékenyen vala meglepetve, midőn Wosnesenksben a’ „ F e 
rencz Császár“  nevet viselő ezredet ’s előtte Miklós császárt 
megpillantá. E ’ gyöngéd figyelem a’főherczeget egészen meg
hatotta.

János főherczegnek Konstantinápolyba utaztáról követke
zőleg ir egy ottani levél m. hónap’ ljéről (a’ Correspondent- 
ben): „Bármelly szívesen fogják itt az ausztriai főherczeget 
látni: mégis azon fegyveres ausztriai gőzhajónak, mellyő Ma
gasságát Odessából ide hozni fogja, jelenléte az itteni diplo
mata-világot ismét nagy mozgásba hozta. A’ török kormány, 
rnelly ez úttal semmi orosz ügyviselő által sem izgattatik ’s 
Ausztriának hasznos barátságát mindinkább megerősítetni 
óhajtaná, igen örömest megengedné ezen hajónak, hogy 
ágyúival együtt a’ fekete tengeren átjöhessen ; de tudva van, 
hogy az unkiar- iskelessii békekötés’ titkos czikkelye’ értel
mében a’ porta Oroszország által kényszerítve van , a’ fekete 
tengerre kelést minden nemzetbeli fegyveres hajónak meg
t i l tan i ; ’s ha annak idejében az angol követ, lord Durham, 
fegyveres hajón (a’ Plútón) jö tt  át a’ Bosphoruson, ez 
csak a’ hajónak hamis, de a’ porta által elnézett, beje
lentése által történt. Későbben ezen átjövet „Messange“ fran- 
czia fregatnak is megtagadtatott, ’s az ut valóban e’ mai na
pig minden nemzetbeli hadi hajó előtt zárva van. Ha tehát 
most, mint szándékban lenni látszik, az ausztriai hajónak, 
helyes bejelentés mellett, megengedtetnék a’ bejövetel, Fran- 
cziaország és Anglia azonnal szintezen kedvezést követelnék, 
’s a’ porta igen kedvetlen diplomatái bonyolódásokba keve
rednék. Itt feszülten várják, mikép fog e’ dolog eligazítat- 
n i ; mert különben mindenik követség a’ főherczeget minden 
őt illető tisztelkedéssel készül fogadni. Egyébiránt Anglia 
a’ legroszabb esetben is legfölebb fenyegetőzni fog; mert

hajók’ elindulását reggeli 5 órára határozni. A’ Becsből Pestre 
egy nap alatt érhetés olly drágán van megvásárolva az uta
zókra nézve, hogy — mint szokták mondani —- a’ játék nem 
fizeti ki a’ gyertyát. Pedig az utasok’ tizedrészének is alig 
van olly igen szorgos útja , hogy okvetetleniil egy nap alatt 
Pestre érni kívánkoznék.

a) Minthogy a’ gőzhajó, physicai helyakadályok miatt, 
Bécstől másfél órányira horgonyoz a’ Prater mögött: az uta
zóknak, kivált a’ külvárosokból, mint Mariahilf, Wieden, 
Józsefváros, Itossau stb., már reggeli 3 órakor meg kell in- 
dulniok hazulról, hogy negyedfél órakor a’ Zsidópiaczra, hol 
a’ kocsik állani szoktak , bizonyosan elérjenek. Reggeli 3 óra
kor a’ városban már lámpa nem ég; reggeli 3 órakor kocsit 
már nem kaphatni, ’s ha szerencsétlenségre , mint az idén 
gyakorta történt, eső talál lenni, nincs más mód,  mint egé
szen átázva, sárban, vízben, egyiptusi sötétségben a’ Zsidó
piaczra botorkázni , hogy itt pihegve ’s lélekszakadva föl le
hessen ülni a’ kocsiba, rnelly aztán az utasokat a’ prater- 
beli mulatóháztól a’ kikötőhelyig még egy óranegyednyire a’ 
legátkozottabb, legförtelmesb utón,  minőt csak gondolhat
n i ,  a’ Duna’ magas partján számtalan zökkenéstől ’s rázástól 
kisért életveszélylyel szállítja. Ez nappal mind hagyján! mi
vel kocsikat majd minden utczában találni, ’s a’ sötét éji bo- 
torkázás’ kellemetlensége el vagyon hárítva.

b) A’ reggeli 3 óra igen késő a’ lefekvésre, ’s igen kora a’ 
fölkelésre , ’s ezért a’ szegény utazó bizonytalanságban, fé
lig alva, félig ébren tölt el egy gyötrelmes éjszakát, holott 
ha Bécsből délután indult volna meg, Pozsonyban, hol a’ 
vendégfogadók csak nehány lépésnyire vannak a’ kikötőhely
tő l ,  nyugodtan tölthetné az éjt, túl lévén már utjának 
legnehezebb feladásán; költekezni nem akarók vagy nem bírók 
a’ hajón maradhatnának.

c) Az utazóknak pogyászaikat délelőtti 11 óráig a’Bauern-

koinolyabb lépésekre sohasem ereszkedik lord Palmerston, 
ha a’ fenékben Oroszországot látja állani. Hiszen most is 
minden angol hajót megállítanak ’s megkutatnak az orosz 
czikázó hajók a’ fekete tengeren , ’s az angol cabinet ezt a’ 
legnagyobb csodálatra méltó szelidséggel tűri!

TX a g y  b r  i  t  a im ia .
November’ Íjén ’s 2 án a’ királyné ’s az udvar Windsort 

elhagyandja és Buckingham palotába költözend. November’ 
9 én ő felsége a’ lordmayornál tartandó lakomát jelenlétével 
megtisztelendi ’s azután Brigthon palotába veendi lakását. 
— Állítják, hogy a’ parlament’ ülése okvetetleniil novem
ber’ I5én fog megnyittatni.

Mig a’ ministeri hirlapok folyvást azt erősítik , hogy Irland 
régóta nem élt olly kívánt csendességben mint most, a ’ 
„Dublin-Evcning-Mail“ azt mondja, sőt inkább ezen ország’ 
állapotja, kivévén az 1798ban kiütött zendülés’ korszakát, 
még soha törvényctlenebb ’s megromlottabb nem volt, mint 
ezen pillanatban. A’ katholikusok befolyásuk’ nagyobb sú
lyával meg nem elégszenek, hanem protestáns vért szomju- 
lioznak ; még azon kerületekben, hol eddig Irland’ más ré
szeihez képest egyességben békésén é ltek , most a’ protes
tánsok alig lakhatnak meg, ’s nevezetesen Longford és Sligo 
grófságokban életük felől csak egy nap sincsenek bátorság
ban; kevés évekkel ezelőtt az utóbbi grófságban csak egy 
század katonaság volt, ’s most három ezred nem elegendő 
a’ vérengző köznép’ megzabolázására ; alig tud csak egy bir
tokos is ott az aratásra munkásokat kapni, ha még annyi fi
zetést ajánl is , mivel halállal fenyegettetik, ha „hannoverai 
eretnek’“ számára dolgozni merészel.

Nagyon különös, hogy minden királyi mesteremberek, kik 
nagyobb részint az udvarral semmi egyéb összeköttetésben 
nem állanak , hanem csupán czimereik’ felírásánál fogva, u.
m. „ő felsége’ ébenfamiivese, szabója, posztószállítója“ stb., 
a’ királyi név’ fenségét bitorolják, egy az evangéliomra le 
tett ünnepélyes eskü által köteleztetvén: ,,a’ mi uralkodo- 
nénkat Victoria asszonyt, Nagybritannia’ ’s Irland’ egyesült 
országok’ királynéját, híven szolgálni, semmit, a’ mi ő fel
sége’ személye, s ta tusa , koronája vagy méltóságára nézve 
veszélyes volna, magoknál nem tartani, hanem azt egész 
erővel megakadályoztatni ’s arról ő felsége’ lordkamarásának 
vagy ő felsége’ tiszteletre méltó titkos tanácsosi közűi egy
nek jelentést adni, a’ királynét illető gyárokban hűséges 
szolgálatot tenni ’s a’ lordkamarásnak engedelmeskedni, Is
ten őket úgy segélje.“

Franczf aország*.
Francziaország’ tespedő „nyilványos élete“ némi mozgásba 

jö tt  ismét a’ követkamarai általányos választások’ mindinkább 
bebizonyúló közelgése által. De az 1829. és 1830. szép napok 
a’ franczia liberalismusra nézve nincsenek többé. Középponti 
biztosságokat alkotnak a’ választások’ igazgathatása végett 
’s a’ legszelídebb, legjámborabb hangon szólanak, de a’ si-

markton levő gőzhaj óhivatalba okvetlenül el kell vitetniük. 
Ha a’ gőzhajó’ elindulási órája csak más nap reggeli 5 órára 
van határozva, ez esetben az utas utolsó napon ’s utolsó éj
szaka pogyászától és igy a’ legszükségesebb kényelmektől 
egészen megfosztatik, holott ha Bécsből délutáni 2  vagy 3 
órakor indulna, pogyászától csak 2 —‘3 óráig kellene meg
válnia.

d) Elégszer lá t tam , hogy a’ gőzhajók éji 1 1 1/ 2 , 1 2  vagy 
1 órakor érkeztek Pestre ; mi természetes következés, ha min
den kellemetlenség’ ’s természeti akadályok’ daczára egy 
nap alatt Bécsből Pestre jutni erőködünk. Itt már uj kelle
metlenségek támadnak az utasokra nézve : sötét éjjel a’pogy- 
ászokat nem lehet jól megismerni, a’ teherhordók már nin
csenek i t t ,  az utasoknak jövő reggelig kell pogyászaikra vár- 
niok, sötétben ’s ködben gyakorta tiz vendégfogadónak már 
bezárt ajtaján koezogniok és zorgetniek, mig szállást kapnak.

II. Azon dicséretes szokás, miszerint utazás közben a’ fö- 
délzeten sátor vonaték , régóta megszűnt, csak jobb napokra 
emlékeztet ’s a’ történet’ birtokába ment á l ta l;  igy tehát a’ 
jámbor utasnak forró nyári napokban csak azon szomorú vá
lasztása marad, hogy vagy fen a’ födélzeten megsüljön, vagy 
a’ hajószobában megfőjön.

III. Kívánatos volna, hogy a’ vendéglőnek legszorosabb 
kötelességül tétessék a’ mostaninál nagyobb mennyiségű ivó
vízről gondoskodni, igen sokszor megtörténvén, hogy az uta
sok zavaros, undorító dunavizre szorítatnak. Ez annál köny- 
nyebben megtörténhetnék, mivel a’ gőzös minden útjában 
több Ízben megállapodván , és utasokat fölvévén ’s kiszállít
ván, ezúttal mindig fris víz hozattathatnék.

Mindezek jó indulatból és több izbeli saját tapasztalásból 
származott érintések; vajha figyelemre találnának ’s üdvös 
gyümölcsöket teremnének ! /
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kérnek csak igen csekély vagy épen semmi reményével; mert 
bármilly észszegény és szűkkeblű legyen is a mostani pol- 
gár-aristocratia, annak belátására mégis elegendő józan ész
szel bir, hogy az alkotmánynak s köz csendnek minden meg
rázkódtatása az ő hatalmának csak arthat. Ezen alkalom
mal a’ legitimisták is megjelentek a csatamezőn egy pro
grammal, mellynek föltételeiből kitetszik, hogy ők a’ sza- 
badelmüekkeli egyesülésüket ’s ngy a’ mostani cabinet’ meg
buktatását nem tartják lehetetlennek. De valljon mi fogna, 
vagy minek kellene ezen czél’ elérése után történni? ez olly 
kérdés, mellyre ők aligha tudnának felelni. —• Miután N e 
m o u r s  kir. herczeg már hajóra is szállt, hogy egy, Con
stantine elleni második táborozásban részt vegyen : úgy lát
szik ismét, hogy ezen táborozás egészen elmarad. Jó for
rásokból merítő hírlapok írják, hogy A h m e t bey késznek 
nyilatkozott az alkudozások’ újabb fölvételére ’s hogy ebben 
a’ franczia kormányzó is megegyezett. E ’ bánás, Ítéletünk 
szerint, D a m r é m o n t  generálnák becsületére válik, minthogy 
így személyes dicsvágyát Francziaország' jól értett érdekének 
áldozza fel, azonban azt is fel kell tennünk, hogy neki a 
lehető legalaposb biztosítmányi vannak az ellenfél’ béke
szándékának őszinteségéről, különben épen most felette kár
tékony idővesztés volna, a’ Constantine elleni indulást sike
reden alkudozások miatt hacsak két héttel is későbbre ha
lasztani. (Béri. pol. Wochenblatt.)

A’ megyék’ főgyülései közűi csak négy volt ellene a’ vita
tások’ nyilvánosságának. Hihetőleg e’ dolog a’ közelebbi ka- 
maraiilésben szóba jövend. — Migaz angol kormánya’ spanyol 
szolgálatból visszatért honfiaira nézve közbeveti magát, a’ 
szerencsétlen francziák , kik az idegen seregben szolgáltak, a’ 
rninisteriumnál és a’ spanyol követségnél kérelmeikre ’s elő
terjesztéseikre még csak kihallgatást sem nyertek ; elégnek 
tartatott az , hogy a’ „Journal des Débats“ lerajzolta azon 
szenvedéseket ’s Ínséget, mellyeket a’ sereg Spanyolország
ban kiállott.

Egy, az 1830diki „Charteban“ megjelent programmában 
a’ ministerium azt mondotta , hogy a’ választások’ alkalmá
val sem jobb, sem bal oldalra, hanem csak egyedül magára 
akar támaszkodni. Egy hírlap ezen határozatot amaz isme
retes M ü n c h  a us en báróról költött anekdotával hasonlítja 
össze, ki magát önhajánál fogva akarta kihúzni a’ posványból.

Paris, sept. 19.
Folyó h. 23án a’ király az udvarral és S á n d o r  wiirtem- 

bergi herczeggel Compiégnebe menend. Azon hi r ,  hogy a’ 
herczeg ’s hitvese az „Elysée Bourbon“ palotába fog köl
tözni, hamisnak látszik; mivel ezen palota a’ franczia ki
rályné’ özvegyi lakására van szánva. — Több szarándokok 
Kirchbergből magokkal imádságos könyveket hoztak, mely- 
lyekben minden imádságok a’ bordeauxi herczeg’ tiszteletére 
vágynak készítve. A’ többek között folyamodások foglaltat
nak bennök a’ bold, szűzhöz, hogy a’ törvényes királynak 
malasztját nyújtsa, könyörgések az Istenhez, hogy ellensé-

I ga z  e,  h o g y  a’ t á r s a s á g i  k ö t é s  va gy  a l k u  me r ő  
á b r á n d o z á s  és a’ m o s t a n i  p h i l o s o p  hu  s o k n a k  
e l f o r d u l t  a g y á b ó l  k e l e t k e z e t t  k ö l t e m é n y ?  (Lásd 

a’ pozsonyi Méhkast 1837. IV. kö t, 36—39 lapon.)

„Qui niinium probare vult, ni hi l  probat . “
Regula juris.

„Un sót arai plus dangereux qu’un ennemi!“

A’ pozsonyi idei „Méhkas’“ IV. kötetében, 36—39 lapon 
egy legitimista beszélgetésben ,,a’ t á r s a s á g r ó l “ a’ tanít
vány és az oktató között, a’ tanítványnak ezen kérdésére: 
„Tehát nem igaz , hogy az emberek bizonyos lassankénti 
egymáshoz-közeledés és egymással kötött szerződés által, 
mit t á r s a s  f r i g y n e k ,  a l k u n a k  (contractus socialis) ne
veznek ők, alakultak volna társaságba?“ felelvén az oktató, a’ 
családi vagy házi társaságot a’ férjfi, felesége ’s gyermekei 
között, melly ugyan minden tekintetben Isten’ akaratjából 
eredeti , vagy tudatlanságból vagy rósz szándékból a’ polgári 
társasággal (societas civilis) fölcserélve, logica elleni okos
kodását igy végzi: „így hát az emberi társaság minden tekin
tetben Isten’ akaratjából eredett, 's Isten’ akaratja által tar
tatott fen. O azt az ember’ természetéből elválaszthatatlan
nak nyilvánítá: a’ t á r s a s á g i  kö t é s  me r ő  á b r á n d o 
z á s  (??) és  a’ m o s t a n i  p h i l o s o p  hu  s o k n a k  a g y á 
bó l  s g o n o s z  s z á n d é k á b ó l  k e l e t k e z e t t  k ö l t e 
m é n y “ ; tanítványának további kérdésére pedig: „Miért ra
gaszkodnak a mostani philosophusok olly igen ehhez a’ tár
sasági szerződéshez, miért akarják velünk elhitetni, hogy 
a’ társaság’s ennek alaptörvényei nem egyebek, mint szabad 
egyezkedései s egymással önkénytesen kötött szerződései 
az embereknek?“ azt feleli a’ politicos , de nem philosophus 
oktató: „Ez által szabadságot akarnak magoknak készíteni 
a’ valódi alaptörvényeknek elrontására ’s igy utat nyitni a’ 
világ’ felzavarására“ stb.

Ezen a józan philosophia, a’ nemzetek’ közönséges joga 
(jus publicum , Staatsrecht), a’ józan politica ’s pragmati- 
ca históriával ellenkező okoskodások ’s állítások valóban bot- 
ránkoztatók, s megczá-folást kivannak: de mivel egy söté
títőt (obscurant) bölcselkedési okoskodással megtéríteni akar
ni annyi volna, mint — aeihiopem lavare, megelégszem, 
ama pseudopoliticus tanítót a’ pozsonyi Méhkasban (rnelly- 
b e , mint látszik, darázsok is befészkelték magokat) a’ kö
vetkező okokkal ad h o mi n c ni megczáfolni:

1. A mellkasi tanító állítja (’s olly vakmerő és szemtelen, 
mondani, hogy I s t e n  nyilvánítá az t) ,  hogy a’ társasági kö
tés merő ábrándozás s a mostani philosophusoknak elfordult 
agyából ’s gonosz szándékából keletkezett költemény. Hát 
A n o n y m u s  Be l a e  R e g i s  N ó t á r i u s  — ez pedig p a p  
volt, — ki magyar eleink’ polgártársasági kötését Á l m o s  
herczeggel nekünk megírta (Anonymi Belae Itegii Notarii 
História VII Duciim Hungáriáé cap. 6.), a’ mostani philoso-

gein diadalmaskodtassa stb. — Madridból költ újabb hírek 
szerint, a’ carlospártiak ismét a’ város’ kapui előtt állanak. 
Az egész háború nem egyéb mint hadi menet ’s visszamenet. 
E s p a r t e r o  nem mer megütközni, mert seregében nem bí
zik,  vagy (mint a’ túlságosok gyanítják) árulást kohol; a’ 
carlospártiak pedig, úgy látszik, előbb a’ mérsékleti ’s ul- 
traliberalis pártok’ meghasonlását bevárják, hogy a’ fővárost 
annál könnyebben hatalmukba kerítsék. — Bonai levelek sze- 
rint ezen tartományban 1 2 ,0 0 0 ből álló hadsereg van, melly- 
ből 1800 beteg; még 6000 ember kívántatik, hogy a’ tábo
rozást elkezdhessék, mellynek minden esetre meg kell tör
ténnie. — Szoros felszámítás szerint a’ játékházak fenál- 
lásuktól fogva a’ status-kincstárba 460 milliónyi frank jöve
delmet hoztak.

A’ compiegnei táborból f. h. 15én költ privátlevélben ez 
mondatik: „A’ már több naptól fogva tartós eső és zivatar 
múlt éjjel a’ tábort nagyon megviselte. Az egész lovasság pa
rancsot kapott, hogy az első jeladásra magát készen tartsa 
a’ kiállásra; azonban O r l e a n s  herczegnek ellenkező ren
delést kellett tennie, mivel mind a’ katonaság, mind a’ lo
vak a’ marguyi messze terjedő és szabad síkságon az erős 
szél miatt sokat fogtak volna szen ved n i. A’ lierczegné, a’ 
rósz idő’ tekintetéből minden embernek egy ital bort osztatott 
ki. A’ C o u r t i g i s  kapitány’ rendszere’ következésében készí
tett sátorok kemény próbának voltak ugyan kitéve, hanem 
azt derekason kiállották. A’ vászon, mellyből készültek, 
felolvasztott rugékony mézgával (gummi elasticum) kenetvén 
be, nem ázott által. A’ sátor trapezium formájú, mintegy 
2  metres széles ’s 2 metres 50 centimetres hoszu, úgy hogy 
6 ember kényelmesen megfér a la t ta ; valamint könnyen el 
lehet bontani ’s összehajtogatni, úgy máshova vinni is.“

Angoulemeben minap a’ csendesség megzavartaték. Az ot
tani püspök a’ téritőknek 1830 évben félretett keresztjét ismét 
föltétette. Ezen a’ nép elkeseredve összecsoportozott ’s addig 
nem liagya békét, mig a’ városelnök’ segédje azt helyéről el 
nem mozdítatta, mivel a’ hely, mellyen a’ kereszt á llo tt,  a’ 
közönségé volt, ’s a’ kereszt alattoinban tétetett föl. Mi 
több, össze is verekedtek, melly alkalommal a’ köznép az 
igen gyenge rendőrségen erőt vévén , a’ keresztet hatalmába 
kerítette ’s a’ marseillaise’éneklése közben közönséges helyen 
megégette. A’ csendesség másnap is megháborítaték, végre 
a’ hatóság helyreállító a’ rendet ’s 2 5 személy őrizet alá 
téteték.

Spanyolország.
M i é r t  n e m m e g y  dón  C a r l o s  M a d r i d b a ?  —• E ’ 

kérdés most, miután aí christinoi táborban minden rendnek 
általános felbomlása kétségtelenül megtörtént, valóban figye
lemre méltónak látszik. Azok is ,  kik don Carlos’ czélszerii 
hadakozását tárgyazó nézeteink’ ellenségei, abban a’ gyen
geséget elismerték, ’s hogy nem képes ügyét fegyverrel kivívni.

plmsokhoz tartozik ? ’s azon kötés vagy alku*) merő ábrándo
zás ’s az anonymus philosophus’ elfordult agyából ’s gonosz 
szándékából keletkezett költemény e? Ama’ tudós K o l l á r  
Ádám bölcsen mondá ezen alkuról (mellyeta’ tudatlan tanító 
a’ Méhkasban nem látszik esmérni) in Analectis diplomaticis 
sanctiori Augustae Domus tabulario illatis , pag. 103: „Nihil 
dignius litteris, nihil posteris utilius ad nos Belae Regis Nó
tárius transm itter  potuit; sunt enim, ut esse debent, tan- 
tae apud nos aestimationis et momenti, ut universi Juris no- 
stri publici sint verissima origo.“ Boldogult S c h v v a r t n e r  
Márton pedig (’s ez sem tartozott a’ mostani philosoplnisok- 
hoz) magyarországi statistikájában (Statistik des Königreichs 
Ungern. Best 1798) az első lapon ezt i r á : „Seit G r o t i u s  
und T h o m a s i u s  Zeiten, vorzüglich aber, seitdem über 
das S y s t e me  r é p r  é s en t a t i  v e so vieles gekannengiessert 
wird, hat man über das Entstehen der Staaten mehr philo
soph ic ,  als sonst in dein tausendjährigen Reiche des mitt
leren Zeitalters daran gedacht worden ist. Die meisten Poli
tiker neigen sich heute auf die Seite H o b  be s und Li n -  
g u e t s ,  welche das Entstehen der Staaten durch V e r t r ä 
ge  verwerfen, und U eb  e r  m a c h t  und G e w a l t  zum Grun
de derselben legen. Man sagt, es sey kein Beispiel von sol
chen Verträgen in der Geschichte vorhanden ; aber in der 
ungrischen Geschichte hat uns der erste historische Stoppler 
aus dem XHten Jahrhundert, den e r s t e n  u n g r i s c h e n  
f e i e r l i c h e n  S t a a  t s  v e r t r a g  aufbehalten.“  ’S épen ezen 
magyar polgártársasági alkuról értekeznek a’ magyar acade- 
miákban ’s lyceumokban a’ magyar pragmatica história’ , a’ 
magyarországi statistika’ ’s a’ hazai jog’ rendes tanítói. Ilát 
mindezeknek az anonymus tanító ábrándozást, költeményt, 
elfordult a g y o t’s gonosz szándékot akar tulajdonítani? Én 
protestálok tisztelt tanitótársaim’ nevében !

2 . Nem a’ m o s t a n i  p h i l o s o p h u s o k  költötték a’ tá r
sasági kötést, hanem arról a’ bölcs görögök közűi már A r i 
s t o t e l e s ,  P l a t o ,  a’ rómaiak közűi C i c e r o ’s mások érte
keztek, ’s az újabb korban G r o t i u s  ’s P u f f e n d o r f t ó l  
íogva a’ jog’ ’s politica’ nevezetesebb tanítói ’s irói.

3. Ama’ kézi könyvekben , mellyek szerint a’ bécsi ’s a’ 
magyar egyetemben ’s academiákban a’ közönséges polgári 
jog (jus civitatis) és politica M ar  ia T h e r e s i a ’ idejétől fog
va tanítatik, ’s mellynek szerzői a’ hires bécsi professzorok 
M a r t i n i  és S o n n e n f e 1 s voltak, a’ társasági alku megismer
tetik, ámbár azoktól megengedtetik , hogy az országok’ ere
dete história szerint többnyire erőszaktól származott. De Mar
tini és Sonnenfels nem voltak mostani philosophusok; még 
Maria lheresia’ uralkodása alatt írtak! S z i  ben l i s z t  és

*) „Ut quamdiu. vita durarct, tani ipsis quam ctiam posteris suis, sem
per Dúcéin haberent de progenie Almi Ducis ; ut quidquid honi per 
labores eorum acquirere possent, nemo eorum expers fieret; ut 
principales personae, quae libera voluntate Almom sibi dominum 
clegcrunt, ct filii eorum nunquam a consilio Ducis ct lionore Ilegni 
omnino privarontur“ stb.

Tehát nem leend egészen érdektelen, e’ kérdést egyszer már 
más oldalról is megvilágítani. Hogy a’ nagy városokban, név- 
szerint pedig a’ fővárosban, vagyon elleneinek széke, azt bi
zonyosan tudta a’ fejedelem. Föltevén immár, hogy az el
lenpárton győzödelem által vesz erőt, ’s magát egy nagy vá
ros’ birtokába helyezi: minek kell vala történni? —• Kétség
kívül igen bajos helyzetbe jő. Mindent rendbe kell szednie, 
újra alakítnia; de minő elemekkel? Mennyi akadályra fog 
bukkanni, ’s nem állhat e útjába mindaz,  mi Francziaor- 
szágban a’ restauratiót csalékonynyá tette? Nem várhat e 
egész bizonyossággal egy 15 évi comoediát? — Ellenben 
milly máskép üt ki a’ dolog, ha ő mostani helyzetét arra 
használja, hogy lassanként az egész országot, melly birto
kában vagyon , tábora mögött rendezze e l , ’s igy az ujdon- 
elfoglalt tartományokból szintolly erős talapot képezzen, 
minő részére Navarra volt? Azonban a’ fejetlenség mindin
kább elhatalinazik ellenei’ soraiban, ’s az, mit most viadal 
nélkül el nem érhet, magától jő elébe meguntságból ; a’ pár
tok magok pusztítják el egymást; a’ vérözönök , mellyeket 
neki kellene kiontania, hogy az alattvalók’jó részének nyu
galmat szerezzen, elleneitől már kiontattak ; mindenki vál
tozást óhajt, és don Carlos’ feladása tetemes könnyebbséget 
nyert. •— Napóleonként léphet föl aztán mint uj alkotó. 
Mindenki hálásan vagyon iránta lekötelezve rendelményeiért, 
haszinte el. nem érik is a’ tökéletesség’ tetőpontját, mivel 
mindig jobbak, mint az előbbi zsarnokság és fejetlenség, ’s 
don Carlos már előre is hasonlíthatlanul többet nyer Napó
leonnál azáltal, hogy a’ zendülés után mint törvényes ur 
áll elő : ezen érzet a’ legnagyobb befolyással bir. Ennél
fogva kevesen tettek neki több hasznot, mint „ M e n d e l  a’ 
hegyi zsidó “ (Mendizabal), ki uzsorás szelleme által nem 
csak az ország’ belsejében mindennek megásta sírját, hanem 
a’ hadsereget is egészen fölbomlasztotta. De ez csak a’ 
zendülési elv’ szükséges következése volt, és igy újra megva
lósult, hogy minden rósz magában foglalja gyógyszerét is, 
ha elég türelemmel bírunk elvárni az eredményeket. A’ zen
dülés Saturnusként emészti meg gyermekeit, ’s a’ chaosból 
világosság lesz: úgy akarja a’ természet’ folyama, mint a’ 
Teremtőnek keze rendelte. — Don Carlos tehát igen böl
csen cselekszik, hogy semmit sem siettet, ’s öntapasztalására 
támaszkodva, azon helyes elvtől, mellynek megtestesülése 
most ő, a’ körülmények’ nyugodt használása által várja el a’ 
feladás’ megoldatását.“  (Hauile- und Spener'sclie Zeitung.)

A’ sept. 2 2 i „Moniteur“  következő telegrafi tudósítást kö
zöl: „ B o r d e a u x ,  sept, 2 0 . esti 5 x/ 2 órakor. E s p a r t e r o ’
16,000 emberből ’s 1000 lóból álló serege 15kén Madrid’ kör
nyékében tanyázott ’s fő hadi szállása Carabanchelben vo l t ; 
ugyanazon nap vala megindulandó.“  — A’ „Quotidienne“  
következő észrevételekkel kiséri a’ fentebbi tudósítást: „Es
partero’ fő hadi szállásának csekéfy távolsága a’ fenyegetett 
fővárostól bebizonyítja, hogy a’ carlosi hadak nem messze 
távozhattak, ’s mivel a’ telegraf a’ carlosiak’ uj állásáról

B r e z a n ó c z y  is újabb academiai kézi könyveikben a’ pol
gártársasági alkut pártolták. Lásd: Institutiones Juris Natu
rális conscriptae per Michaélem S z i b e n l i s z t  Tom. II. 
(Jaurini 1823) 47dik lapon stb. Adami B r e zan ó c z y Expla- 
natio Juris Naturae politici, Tom. II. (Pestini 1824) lßdik la
pon stb.

4. H o b b e s ,  L i n g u e t ’s más Írók’ állítása, hogy a’ pol
gári társaságok nem alkutól, hanem csak erőszaktól szár
maztak, igen veszedelmes.

5. Nem állítjuk, ,,hogy a’ társaság ’s ennek alaptörvényei 
c s u p a  emberi találmányok és önkénytes szerződések.“  Hi
szen már M a r t i n i  Károly Antal „Positiones de Jure civi
tatis“ czímíi kézi könyvében, a’ 17dik czikkelyben ir ta :  „At- 
que eodem recidit doctrina eorum , q u i  D e u m  a u c t o r e m  
f a c i u n t  Ci v i t a t i s .  A Deo enim nobis tributa recta ratio 
est, et lex naturális, quae orto confiictu officiorum civilem 
iussit iniri societatem. Quo sensu praeclare observatum est 
a C i c e r o n e :  „nihil esse illi principi Deo , qui omnem hunc 
mundum regit,  quod quidem in terris fiat acccptius , quam 
concilia coetusque hominum iure sociatos, quae civitates ap- 
pellantur“ (Soinn. Scip. cap. 3 .). Id ipsum sacri codices miri- 
fice illustrant (Prov. 8 , 15. Ecclesiastic. 17 , 14. Rom. 13, 
1 .).“  — Még is sz. P é t e r  a’ polgári társaságot emberi in- 
tézvénynek nevezi ( 1 . P. et 2 , 13): iVoracyxjrf sv nátf/j áv9^co- 
7rn>i7 xT/o1/ Siá t o v  wgiov (subjecti igitur estote omni humano 
magistratui [ordinationi civitatis] *) propter Deum). Sőt 
Istennek nem tetszett,  hogy a’ zsidók S á m u e l tő l  királyt 
kértek. (Lib. I. Regnm cap. 8 . v. 7 —18.)

6. Nem igaz a’ tudatlan tanítónak állítása, hogy az embe
rek solia sem léteztek csupa természeti állapotban (in statu 
naturali, statu naturae , Naturstand), mellyet jogtalanul per 
synonymiam „elkülönült vad állapotnak“  nevez, mondván: 
„Ez a’ vadság’ állapotja csak a’ poéták’ ábrándos költeménye, 
épen ollyan, mint mikor hétfejű kutyát Írnak l e ,  vagy ha
lat szép leányfejjel.“ Ha ezen méhkasi tanító az ethnogra- 
phiábanjártas volna, tudná, hogy a’ g r ö n l a n d i a k ,  s a in o -  
j e d o k  még most is csupa természeti állapotban és anarchiá
ban (minden kormány nélkül) léteznek, ’s a’ szerencsétlen 
P es eh e r a k  egyszersmind valóban elkülönült vad állapotban.

7. A’ tanítónak ezen okoskodása: „Ha a’ tá rsaság’s ennek 
alaptervei az emberi természettől elkiilöníthetlen , 's magá
tól Istentől parancsolt rendezkedéseknek ’s intézményeknek 
közönségesen elismertetnek, akkor az emberek’ nagyobb ré-

*j A ’ V u l g a t a  igy fordítja: „Subjecti igitur estote oiuni humanae 
e r e  a t úra  e propter Deum.“ Iga/, ugyan, hogy XTUT/f : creatio, 
productio remin; tovább: rés condita, creata : de ezt is jelenti: or- 
dinatio politica, magistratus, és itten ezen értelem fordul elő. Ma r 
t i n i  is igy magyarázza e’ verset (9dik lapon) : „Etsi verő D. (az
az D i v u s ,  nem D o c t o r ,  vagy Dominus) P e t r u s  (Ep. I. cap. 
2- v. 18 ) civitatem h u m a n a m vocat o r d i n a t i o u e in , id tarnen 
ad singuläres civiles socictntes ct varias earum formas tautum per
tuiét.“



hallgat, méltán föltehetni, hogy dón C a r l o s  Chinchont 
nem hagyta el. Egyébiránt Esparterónak szemlátomást na
gyobb hadereje miatt ágyukban és lovasságban , a’ carlosiak 
nem tartják tanácsosnak a’ síkságon szállani vele csatára; 
ennélfogva nem fognók csodálni, ha a’ Tájon keresztül visz- 
szamennének , ’s az ellenséget a’ Tarancon és Ilnete közötti 
hegységben várnák be. — Espartero nem maradhat Madrid
ban; hanem kénytelen a’ carlosiakat megtámadni; e’ meg
támadás ellen pedig a' carlosiaknak bátorságba kell mago
kat helyezniük; Espartero’ megverctése bizonyosabban ineg- 
nyitandja nekik a’ főváros’ kapuit, mint annak megszállása, 
melly roszúl üthetett volna ki.“

A’ carlospártiak 2000—2500an C a b r e r a ’ ’s F o r c a d e l l ’ 
vezérlése alatt , sept. l i .  ’s 1 2 ke közötti éjjel igen közel men
tek Madridhoz. Az egész nemzetőrség tüstént fegyverhez 
nyult, ’s másnap nehány osztály Vallecas felé (az Argandá- 
tól Taranconba vivő országúton) az ellenség elébe ment, 
melly ez irányban mutatkozott. De ütközetre nem került a’ 
dolog, ’s csak nehány puskalövés váltatott, ’s úgy látszik, 
egyik részről sem öletett meg senki. (Journal des Dó bats.)

A’ német ,,Courier“ hiteles forrásokból vett tudósításánál 
fogva állítja, hogy dón C a r l o s  szándékozik magát Toledó- 
ban megkoronáztatni ’s ezen érdekes várost, Castiliának régi 
fővárosát, egy formaszerinti kormány’ ideigleni lakhelyévé 
tenni. A' „Courier“ erre azt jegyzi meg, hogy E s p a r t e r o  
hihetőleg e’ dolgot csekélységnek tartja, hogy abban a’ car- 
lospártiakat megakadályoztassa ’s a’ két utolsó hónap’ had
gyakorlatait folytatandja, mellyeknél fogva, az ellenségtől 
egy 2 0  órányi körben, a’ nélkül hogy azt valaha beérné, 
forgott.

Különösnek tetszett,  hogy a’ madridi hírlapok a’ legújabb 
történeteket e’ város’ tájékán egy szóval sem említették. De 
ez nem fog többé különösnek tetszeni, ha tudjuk, hogy, 
mint madridi sept. ISdiki levelek Írják, a’ főkapitány egy 
parancs által minden madridi hírlap’ felelős szerkesztőjének 
tudtára adatta, hogy ha az ostromállapot’ ideje a l a t t a ’ 
hadi mozdulatokról szólani fognak, mint ellenségi kémekkel 
fog velők bánatni ’s törvényszék’ elébe fognak állítatni.

Egy bayonnei levél September’ 18dikáról igy ir: ,,A’ ma
dridi posta által híreket vettünk e’ fővárosból, mellyek Sep
tember’ 13dika’ estvéjeig terjednek. Ezen napon don  C a r 
l o s  Pardóban vol t ,  C a b r e r a  Vallecasban (Madridtól fél 
órányira); Z a r i a t e g u y  pedig a’ guadalaxarai utón közele
dett. A’ kir. testőrlovasság 13dikán reggel Cabrerát akadály
ozni akarta előnyoinultában ; de visszatolatott ’s kénytelen 
volt a’ városba visszatérni. A’ carlosi táborszemek olly kö
zel állottak Madridhoz, hogy a’ város’ védelmére emelt re- 
douteokból lőttek rájok.

A’ pénziigyminister előadta a’ követek’ házában > kimutatá
sát, melly szerint az országos kincstárhiány múlt július’ vé
gével 92 millió porosz tallérra ment, esztendő’ végivel 
pedig 107 millió tallérra fog menni, ’s igy sokkal többre

sze nem lesz sem olly értelmetlen, sem olly gonosz és elfa- 
jult vakmerő , hogy a’ természet’ kívántának ’s Isten’ akarat
jának ellene szegezkedjék ; de ha az a’ tanítmány kap lábra 
’s terjed mindenfelé, hogy a’ társaság ’s ennek alaptörvényei 
csupa emberi találmányok és önkénytes szerződések, akkor 
már nem nehéz a’ most élő nemzeteket reá beszéleni, hogy 
hibáztak az ő eldődi, hogy megváltoztak a’ körülmények, 
hogy a’ most élők, őseik’ rendelkezésit javíthatják *), sőt 
vissza is húzhatják. így aztán a’ philosophia-gonoszság elég 
erősnek ’s készültnek érzi m agát, lázadást indítani (?) , az 
uralkodót fejedelmi székéről leűzni, és minden vallási, pol
gári , társasági rendet felforgatni“ — gonosz szándékú kö
vetkeztetés (Consequenzmacherei).

8. Ilonunk alkutól eredt constitutióval b i r , ’s a la tta ,  ám
bár nem minden részben tökéletes, boldogul élünk, sokkal 
boldogabból, mi nt ha  nem volna constitution^ A’ politicus 
oktató a’ Méhkasban a’ polgártársasági alkuról semmit sem 
akar tudni, ’s még is meg vagyok győződve, hogy Spanyol- 
országban VII. F e r d i n a n d ’ , vagy Portugáliában d ó m  
M i g u e l ’ határtalan (absolutus) kormánya alatt nem élt vol
na olly boldogul, mint Magyarhonban!

A’ fogadatlan politicus tanító ’s az absolutismus’ ügyésze 
ne bántsa tehát azon rendes tanítókat, kik az elejökbe sza
bott kézi könyvekben foglalt józan elvek szerint a’ közönsé
ges polgári és a’ magyar jogo t ,  a’ politicát, statisticát ’s 
pragmatica históriát tanítják!

A ’ magyar jognak már éltes rendes tanítója, 
más rendes tanítók’ nevében.

Szahailclmü eszreveteleli a’ pesti magyar nem 
zeti színház’ m egnyitása’ ügyében.

(L ásd: Hírnök’ 17. szám.)
Több szem többet lát.

Meg nem foghatom, hogy „Árpád’ ébredése’“ szerzője, 
V ö r ö s m a r t y  ur ,  mint i g a z g a t ó j a a’ m a g y a r  n e m 
z e t i  s z í n h á z n a k  **) által nem látta, hogy szabad ugyan 
’s hasznos is, oktató költeményben (carmen didacticum), sa- 
tyrában, epigrammákban vagy honfiúi ódában a’ nemzet’ 
elfajulásáról panaszolkodni ’s ezt J u v e n a l i s ’ , P e r s i u s ’, 
I l o r á c z ’ , M a r t i a l i s ’, G l e i m ’, K l o p s  t o  c k ’, U z ’ ***),

*) Miért volna ez vétek ? Valamint e’ földön „nihil est ab omni parte 
beatum“ (mint I l o r á c z  énekli), úgy „nihil (sem őseink rendel
kezései) ab omni parte p e r f e c t u m , “ ’s az okos emberek között 
p r i n c í p i u m  p e r f e c t i b i l i t a t i s  uralkodik. Hiszen a’ magyar 
constitutióban is ,  mint az angol constitutióban, javító változások 
már történtek!

**) Itt a’ Bekülőó’ részéről személytévesztés történt. Szerk.
***) Czélirányos volna Uz’ derék hazafiúi ódáját „A n  d ie  D e u t 

s c h e n , “ melly igy kezdődik:
„Ihr Deutschen, d ie  an R u h m  b e r ü h m t e n  V ä t e r n  w e i 

c h e n !
V e r l a n g t  i hr  g r o s s  z u  s e y n ,  so  m ü s s t  i h r  i h n e n

gl ei chen!

mint ezt M e n d i z a b a l  tavaly a’ követházban előadta. E h 
hez képest a’ minister a’ legkiterjedtebb felhatalmaztatást 
kérte, kölcsönöket a’ bel- és külföldön felvennie, a’ status’ 
hitelezőivel kedvezőbb alkura lépnie, a’ nemzeti jószágokat 
eladnia, hadi adót nemcsak az anyaországban, hanem Cuba 
és Portorico szigetein is szedetnie ’s a’ szerzetesháza
kat ezen szigeteken is eltörölnie, szóval, egy tökéletes 
pénzügyi dictatorságot, mi azonban aligha fog egyébre ve
zetni, mint az országos bukásnak (banqueroute) egyszerű 
kinyilatkoztatása. (Béri. pol. Wochenbi.)

P o r t u g á l i a .
Mind S a l d a n h a  és T e r c c i r a ,  mind B o m f i m  és Sa  

da B a n d e i r a  hadvezérek most már ,  úgy látszik, véretlen 
ki fejlését várják különös csatájoknak , még pedig egy harma
di k, t. i. báró d a s  A n t a s  á ltal, ki a’ Spanyolországba 
küldetve volt segédsereggel onnan honába visszaváratik, de 
a’ kinek mozdulatiról ’s szándéklatiról szinte a legellenkezőbb 
hírek szárnyalnak. Azon párt, melly mellett ő és serege 
nyilatkozni fognak, alaposan reményiheti a’ felsőbbséget, ’s 
igy a’ pórnépuralkodást nem sokára katonauralkodás fogja 
Portugáliában felváltani; ’s ez az tán , a’ pénzügyek’ tökéle
tes felbomlásával, azon lényegi, ha nem egyetlen eredmény, 
mellyet dóm P e d r o n a k  úgy nevezett szabaditó harcza és 
véres diadalmai szültek !

N ém eto rszá g " .
Göttingen, September’ 17.

„Emlékezetes ünnepünk (a’ Georgia Augusta’ jubilaeuma) 
elkezdődött- Már tegnap délután az ünneplátogatók’ össze
jövetele a’ Sehlen-kertben régi ösmeretségek’ megújítása ’s 
uj barátságkötések által minden szívnek saját ünnepi hangu
latot ada. Az örvendő sokaság’ vidor fel- ’s aláhullámzása, 
olly férfiakkal vegyest, kiknél Németország a’ tudomány’ me
zején nem mutathat elő fényesebbet; a’ megismerésnek ’s 
viszontalálkozásnak e’ jelenetei nem valamelly római ’s ná
polyi Corso’ benyomását szülték, hanem jelentőségre ’s vi
dámságra nézve az efféle délszaki látványokat sokkal felül
múlták; e’ végre a’ tanulók zászlóikat az ablakokból kifüg
gesztvén , a’ város’ polgárai pedig a’ házakat virágokkal és 
lombokkal felezifrázván, az ünnepi benyomást még jobban 
emelni el nem mulaszták. Pompásan tűnt ki a’ többi közül 
az osnabriiekiek’zászlója gazdag czifrázata által, ’s az éjszak
amerikai, 26 csillaggal, óriási terjedelme által; azonban 
minden vidék bebizonyítá czímereinek gazdag kelméivel ’s 
ízletes szerkezetével, mint gondoskodott az ünnep’ emeléséről. 
A’ tábornoki kar’ tanulóinak tisztjei a’ göttingeni fiatal höl
gyeknek, kik L a n g e n b e c k  udvari tanácsos’ házában valá- 
nak összegyűlve, viaszfáklyás zenével kedveskedvén, tőlök 
hímzett csillagokat nyertek , mellyekkel vitézöveik ékesíteté-

Blumauer’, Byron’ stb. módjára ostorozni, mint a’ derék ma
gyar lyricus költész (ámbár ama’ nagy, si Diis placet ! ma
gyar criticus, B a j z a  József, csalhatatlan — mert egyszer
smind rendes honi historicus — ítélete szerint „nem volt 
költész“ ) V i r á g  Benedek a’ magyarokat ostorozta, „Visz- 
sza M agyar!“ kiáltván ; hanem hogy teljességgel illetlen és 
minden d e c o r u m  és u r b a n i t a s  ellen van,  előjátékban, 
mellyel a’ magyar nemzeti szinház megnyittatik, a’ magyarokat 
tehát a’ néző közönséget is -— elfajultsággal vádolni. Mi
csoda lármát ütne Vörösmarty ur barátjaival, ha a’ pesti né
met színészek ollyan darabot adnának, mellyben a’ magya
rok’ elfajultságáról szó volna. De talán szokás lesz a’ ma
gyar drámákban a’ magyarokat szintúgy kegyelem nélkül os 
torozni, mint Aristophanes comoediáiban az athenebelieket 
ostorozta ?

Az előjátékban a’ költő elragadtatással rohan Árpád felé 
’s l e  b o r  ül. A’ szabadelmii magyar másként csak I s t e n  
előtt b o r ú i  l e :  tehát a’ költőnek leborúlása is jele a’ ma
gyarok’ elaljasodásának!

Kételkedem, hogy a’ buzogányos ’s párduezos Árpád a’ 
költőnek magyarságát ’s panaszait értené.

Nem tagadhatni, hogy Vörösmarty ur az Árpád’ ébredésé
ben a’ magyar színészek’ eddigi f é n y l ő  Í n s é g é t  (glanzen
des Elend) eleven színekkel rajzolta; de meg kell vallanom, 
hogy ollyan rajzolás nem illik a’ pesti magyar nemzeti szín
ház’ megnyitására; mert a’ magyar színészeknél szomorú 
emlékezetet kelt föl és a’ magyar közönséget igen kemény ’s 
durva igazságok által kigunyolja. Mindennek ideje ’s helye 
vagyon ! már bölcs S a l a m o n  megjegyzette.

B. J. ur a’ Hírnökben óhajtja: „Bár ne tudnák míveltebb 
szomszédaink e’ jól elrendelt*) ünnepnek részleteit, nehogy 
uj kaczajra alkalmat adjanak.“  Ezen részleteket a’ bécsiek

Nicht an der alten Rauhigkeit —
Die Heldentugend jener Zeit 
Ruht nicht auf ungeschlachten Sitten,
Auf nackter Armuth, nackten Hütten —“
a’ magyarokhoz alkalmaztatva magyar nyelvre fordítani. Ezen 
két strophát minden változtatás nélkül lehet fordítani:

„Zur Ü p p i g k e i t  verwöhnt, wie kann er (t. i. azifijii) e d e l
d e n  k e nV

W ie soll er sich als M a n n  zur strengen Tugend lenken?
Und wird er, seiner Pflicht getreu,
Im Schoosse fauler Schwelgerei,
Nie mit erkauften Übelthaten 
Des Vaterlandes Wohl verralhen?

E n t k r ä f t e t  v o r  der  Z e i t  in Amors Myrthensträuchen, 
Baut er die Nachwelt an mit Kindern, die ihm gleichen,
An einer gleichen Gattin Brust,
Die sorglos, unter eitler Lust,
Nur ihren Putz und Schoosshund liebet,
Und ihren Witz beim Spieltisch übet.“

Hazámfiai! e ’ e s t  t o u t ,  c o m me c h e z  n o u s !
*) T. i. per antiphrasin, mint l u c u s  a’ non lucendo, L u c i f e r  az

az ördög!

nek föl, ’s nálok maradtak tánczmulatságra. Valamennyi ven
dégfogadóban társas körök alakultak, mellyekbcn a’ minden 
országos méltóságbeli férfiak is jó kedvet mutattak , ’s még 
némelly régi diák-dalra (Burschenlied) is fakadtak. Hevenyé
ben mondott beszédek és versek nevelék a’ vidorságot; a’ 
mulatság késő éjszakáig tartott. — Ma ismét korán ébredt 
az Örömzaj; a’ kocsik egymást érték, ’s az utczákat csakha
mar vidám sokaság elevenítő; a’ tanulók’ osztályai zászlóik 
alatt vezetőikkel a’ gyülhelyre tódultak. Az egyetem’ tag
ja i ,  az itteni hatóságok ’s mindennemű ünneplátogatók a’ 
könyvtár’ alsó termeiben gyűltek össze ’s elrendelkeztek a’ 
menetre, a’ szerint, mint a’ programmá jelenté. Az egyetem
beli tanítók először jelentek meg hivatali uj öltözetokben, 
t. i. bokáig érő fekete köntösben, négyszegű süveggel; a’ 
négy facultást a’ gallérok’ ’s hajtókák’ régi szokott színei kü
lönböztették meg, u. m. a’ hittudományit fekete, a’ jogtanit 
karmazsin , az orvosit testszin, a’ bölcselkédésit violaszin. 
Az egyházi ünnepélyre rendelt díszmenet valamivel egysze
rűbb volt mint a’ holnapi leend, részint mivel a’ városi tanács ’s 
a’ polgárok’ elöljárói őfelsége a’ király’ bejövetelét a’kulcsok’ 
átadása végett egy diadalív alatt várták a’ Weendkapunál és 
csak későbben csatolták magokat a’ díszmenethez , részint 
mivel a’ hangászat, az egyetem’ ünneplő-zászlói ’s az acade- 
miai kormánypálezának a’ prorector előtti hordoztatása, most 
még elmaradtak. De azért a’ díszmenet a’ tanulók’ csillogó 
öltözete ’s a’ katonai és polgári nagyszámú egyenruhák által, 
mellyekbcn az itteni hatóságok , törvényszéki cancellaria ’s 
hivatal, őrsereg, ministerek, különféle udvari tisztek, idegen 
követek ’s külföldi egyetemek’ küldöttségei jelenének meg, 
olly f ény t ’s ragyogványt nyer t , melly valamennyi nézőnek 
emlékezetében még sokáig meg fog maradni. A’ Georgia 
Augusta’ koszorújának dicső gyöngye , a’ derék B l u m e n 
b a c h ,  sem sajnálta fáradságát, ’s fiától, a’ hannoverai tit
kos cancell. tanácsostól , gyámolítatva, collegáinak sorába 
lépett. O felsége a’ király a’ Vandenhoek-ltuprecht féle 
könyvkereskedés’ ablakaiból nézte a’ díszmenetet, azután kí
séretével együtt ő is a’ templomba ment ’s halk imádságát 
végezvén, az első karban bal kéz felől foglala helyet. Az 
isteni tisztelet elkezdődök karénekkel: „Veni Sancte Spiri
t u s !“ hangszerek’ kíséretében. Ehhez járult a’ fiivek’ ének
lése; mire az egyetem’ prédikátora L i  e b n e r  liturgiát tar
tott ’s oltári könyörgést monda , melly jobbára ünnepünk’ 
históriai oldalát tárgyazá. A’ hívek’ ismételt éneklése után 
a’ szónokszékbe felállván, nagy buzgósággal, melly annyira 
sajátja, mondá el ez ünnepre alkalmaztatott predikatióját, 
Kir. I. k. XIX. r. 9— 14 verseit választván leczkéül. Azu
tán „Te Deum“ énekeltetett, mire az oltári áldás követke
zők ’s az isteni tiszteletet a’ hívek’ éneklése rekeszté be. — 
Most a’ díszmenet ugyanazon rendben mint előbb, az uj 
egyetemépület előtti tér felé tartott , Istenben boldogult IV. 
V i l m o s ’ képszobrának, mellyet Göttingen városa állított, 
leleplezésére. Fejér öltözetű fiatal leánykák állának készen

már alkalmasint tudják; mert sokan (a’ vásár’ alkalmával) 
a’ színház’ megnyitása’ ünnepén jelen voltak, ’s azoknak, kik 
a’ magyar nyelvet nem értik, mások az előjáték’ tartalmát 
megmagyarázták.

Ámbár B. J. ur a’ Hírnökben ezt jegyzi meg : ,,A’ jószivü 
közönség ön szive’ örömében ’s a’ szép szinház’ tekintgetésé- 
ben elnézte ezen illetlenséget:“ még is meg nem foghatom, 
miképen történt, hogy a’ magyar közönség (sőt a’ juratusok 
is — másként a’ színházban a’ szószólók és nyilvános kriti
kus ok— ) olly türedelmes volt, hogy az előjátékot minden 
sípolás ’s dobogás nélkül hallhatta. Érzéketlen bizonyosan 
nem volt. Vagy talán a’ezélzást magára értette? Vagy, mivel 
a’ bemenetel már meg volt fizetve, az egészet hallani akarta?

Dr. S.F. ur az „Athenaeumban“ a’ heveskedő ’s magát a’ 
pesti színházban sokszor illetlenül viselő ifjúságot (én is 
sokszor illetlen magaviseleté’ tanúja voltam a’ pesti német 
színházban) a’ Hírnök ellen mentegetni akarván, azt állítja, 
hogy a’ deákok a’ jénai, göttingeni, bonni’s más német egye
temekben hasonlóképen a’ színházban ’s más alkalomkor a’ 
szerénységet sokszor általhágják, és a’ philisterekre (polgá
rokra) nem tekintenek. Én is német protestáns egyetemben 
voltam d eák ’s más több német egyetemet, mint dr. S. ur, 
utazásaimból ismerek: azért saját tapasztalásomból meg
jegyzem , hogy az, mit Dr. S. ur állít, kis egyetemekről kis 
városokban, mint Jena, Bonn,  Erlangen, Giessen stb., hol 
a’ deákok, kiktől a’ philisterek többnyire élnek, nagy szere
pet já tszanak, igaz ugyan; de korántsem a’ német egyete
mekről a’ nagy városokban, mint Berlin , München, Lipcse, 
Bécs, Prága; mert ezekben a’ politia a’ deákok’ merészleteit 
a’ színházban gátolja ; Magyarországban pedig még szabályos 
játékszini politia nélkül vagyunk. Még azt is meg kell jegyez
nem, hogyJenában, Göttingenben ’s még más egyetemi váro
sokban a’ szinház más fontos okokból nem szenvedtetik.

Dr. B a l o g h  József ur a’ „Társalkodóban“ intette a’ ma
gyar közönséget, hogy ő a’ B. J. betűk alatt nem lappang, 
’s a’ „Hírnök“  szerkesztőségét felszólította, hogy mondja 
meg, ki legyen ezen névtelen B. J . , mivel ezen két betű 
alatt, valamint B a l o g h  Józsefet', úgy B a j z a Józsefet, B a
l á s  h á z y  Józsefet, ’s másokat is lehet érteni. Én gondo
lom, hogy legtermészetesebb a’ B .J. betűket igy magyarázni: 
B a l á s f a l v i  J ó z s e f ;  ’s úgy vélekedem, hogy valamint az 
„Athenaeumban“ N. F., V. stb. betűk fordulnak elő az egész 
név he ly e t t , ugyszinte a’ Hírnökben is B. J. betűk fordul
hatnak elő. Mellyik okos ember keresné pedig a’ Hirnökben 
B. J. betűk alatt B a j z a  J ó z s e f  kritikust, midőn a’ „Kri
tikai lapok’“ ’s a’ Hírnök’ szelleme ellenzékben áll ? Valaki.

A’ Társalkodó’ 77dik számában foglalt, a’ Hírnököt ille
tő nyilatkozásra bizonyítatik , hogy V á l l a s  A. ur nemcsak 
soha a’ Hírnökkel legkisebb visszonyban sem állo tt,  hanem 
hogy ezen urnák még hírét sem hallotta soha a' szerke.



a’ szobor’ megkoszorúzására annak talapjánál egy dalnok
karral. Mihelyt a’ tanulók’ utolsó osztálya megérkezett, 
E b e l l  tanácsigazgató a’ szónokszékre lépett s a jelen pilla
nat’ fontosságát előadá. Őt G i e s e l e r  consist, tanácsos 
követé mint szónok, velős és hathatós beszédével, s midőn 
a’ Georgia Augustát élteté, a’ lepel zene ’s ágyudörgések 
között lebbent le a’ szoborról. Vége lévén az éneklésnek, 
az acaderoiai testület a’ külföldi egyetemek’ küldöttjeivel ’s 
az itteni hatóságokkal az úgynevezett uj udvarba ment, hogy 
ott tagjai ő felségének a’ királynak egyenként bemutattassa- 
nak. Azután ó felsége ebédre ment az ó udvarba (aula anti- 
qua), hol 50 személyre volt terítve, ’s H u m b o l d t  Sándor 
báró ’s B e r g m a n n  udvari tanácsos és prorector között iog- 
lalt helyet. Elutazása előtt személyesen meglátogató Bl u-  
m e n b a c h o t  ’s az 1831 d. évi politikai foglyok’ hitveseitől 
’s gyermekeitől kérelemlevelet fogadott el. — Esti 7 órakor 
kezdődött az ünnepi hangverseny a’ Jánostemplomban. — 
Tanuló ifjúságunk olly illendően ’s rendesen viselte magát, 
a’ mint az ünnep kívánta; mert hiszen a’ Georgia Augusta 
csak növendékeiben él. Hatóságaink az egésznek elrendelésé
ben ’s kormányozásában dicséretes gondosságot bizonyítot
tak. — Esti 9 órakor a’ város kivilágítatott ’s valóságos fény- 
tenger áradt el még a’ legtávolabbi utczákon is; nagyszámú 
átlátszó elmés felírások ’s jelképek fejezék ki Göttingen’ la
kosainak örömét, ’s a’ tanulók’ zászlói a’ nappallá világított 
éjben szertelobogtak, pompás egyenruháik pedig kitűntek a’ 
hullámzó sokaság közül.“

Göttingen , September’ 18.
Százados ünnepünk’ mai második napja az uj egyetem-épü

let’ átadásával nyittatott meg. Reggeli 9 órakor a’ profesz- 
szorok e’ végre az uj Aulába gyűltek, hol S t r  ah 1 en h e i m’ 
minister rövid beszéddel tévé meg az átadást, ’s a’ prore- 
ctornak az épület’ kulcsain kívül egy arany lánczon függő 
arany emlékpénzt nyujta, melly mostantól fogva az időlegi 
prorector’ éke ltiend. Azután az uj egyetemi zászlót vevék 
át a’ tanulók, kik a’ könyvtár előtti téren nagy félkörbe áll- 
ván, a’ prorector a’ dékánokkal az első ágyulövésre kilépett 
’s az e’ végre rendelt tisztnek átadá a’ zöld- és aranyhimzetü 
fejér százados ünnepi zászlót, mire a’ díszmenet az előbbi 
rendben megindult. Az ünnepély B e e t h o v en’ Croicájával 
nyittatott meg. Azután M ü l l e r  Ottfried tanácsos, mint 
ékesszólás’ tanítója, a’ szónokszékbe felállván, igen jeles 
diák beszédet tarta , mellynek tárgyául egyetemünk’ százévi 
történeteit választó. Az ünnepélyt W e b e r ’ ouvertureje fe- 
jezé be, mire a’ diszmenet ismét megindult’s a’ könyvtár 
előtti téren eloszlott.

Göttingen, sept. 19.
Ünnepünk’ harmadik napja nem olly pompás ugyan mint 

a’ két első, de jelentőségre ’s kivált vidámságra nézve azok
nál semmivel sem volt alábbvaló. Miután éjszaka ’s reggel 
olly sűrűén esett, hogy a’ tanulóknak szándéklott díszmenete 
felől már kételkedni kezdettünk, az ég 9 óra tájban kiderült 
’s háborítlanul folyt az ünneplés. A’ professzorok a’ ható
ságokkal’s ünneplátogatókkal együtt az egyetem-épület’ alsó 
téréin összegyűlvén, fölmentek az Aulába ; a’ tanulók pedig 
a’ rendelt helyen megjelentek. A’ gyülekezet’ czélját mind 
a’ négy facultasbeli előléptetések tevék; az ünnepély férfiak’ 
énekével nyittatott meg hangszerek’ kíséretében. Legelőször 
dr. L ü c k e ,  consist, tanácsos, mint a’ hittudományi kar’ dé
kánja, állott fel a’ szónokszékbe ’s az egész ünnepet könyör
géssel nyitó meg; azután rövid, de velős beszédet tartott 
a’ hittudományi doctorság’ fontosságáról. Őt a’ szónokszék
ben követék: G o e s c h e n  tanácsos, a’ jogtudományi — , 
C'o n r a d i tanácsos, az orvosi—, végre H e r b a r t  tanácsos, 
a’ bölcselkedési kar’ dékánja. Ez alkalommal doctorokká vá
lasztattak: a’ hittudományi karnál 16; a’ jogtudományinál 
1 2 ; az orvosinál 4; a’ bölcselkedésinél 13. — Dr. Lücke 
még egyszer a’ szónokszékre lépett ’s az egész ünnepet köny
örgéssel záró be, mire ismét férfiak’ éneklése következett. — 
A’ tudományok’ kir. társasága is ma tartá nyilvános ülését.

_ Tegnap és ma a’ kir. főmarschall-hivatal igen pompás
vendégséget adott, inellybe az itteni academicusokon’s egyéb 
úri rendeken kívül, külföldi ünneplátogatók is hivatalosak 
voltak. A’ napot és ünnepet fényes tánczmulatság rekeszté
be. (Hannov. hírlap.)

Oroszország*.
A’ „Courier franqais“ szerint Mi k l ó s  császár, előbb az 

orosz követségnél Bécsben ’s Olaszországban volt P o g g e n 
p o h l  urat mint ügyvivőt dón  C a r l o s n á l  megbizta.

Sz. Pétervár, September 16.
A’ Jekaterinoslaw kormányzósághoz tartozó Wosnesensk vá- 

rosocska melletti nagy ’s fényes hadgyakorlat 1 0  napig vala 
tartandó; tudniillik e’ hónap’ 4kétől fogva 14kéig. Egy volt 
a’ maga nemében, melly a’ hazában olly nagy formában tar
taték ’s mellyben az. európai fejedelmek oda küldött képvi
selőik által közvetlen részvétöket bebizonyítani méltóztattak. 
Mindjárt annak bevégeztével ő császári felségök délszakra 
szándékoztak utazásukat folytatni, Krimia félszigetet és ma
gát Tiflist a’ Caucasuson túli tartományok’ fővárosát meglá- 
togatandók. — Bizonyosnak állítják mostanság, hogy ő fel
ségük ezen utazásukból visszafordulván, nehány hónapig az 
uj év’ kezdetéig Moszkóban fognak mulatni. A’ még itt lévő 
ifjú nagyherczegek ’s herczegnők is October’ végével szülőik 
után oda menendenek. A’ császár ez által azon régi Ígéreté
nek teend eleget, mellyet évek előtt a’ moszkóiaknak ismétel
ve sürgető kérésökre tett. Mindazáltal a’ monarchának e’ rö
vid távolléte, a’ ministeriumnak ’s a’ diplomata - testületnek 
áthelyhezésére nézve semmi befolyással nem leend.

0  felsége a’ császárné’s a’csász. nagyherczegasszony Ma r i a  
aug. 25én Wonoreshbe érkeztek, hol sz. M i t r o f á n ’ erek
lyéi iránt tiszteleteket azzal bizonyítók, hogy a’ kolostor’ 
szentegyházának nehány drága szövetet ajándékoztak, mely- 
lyekből egy pompás szőnyeg a’ nagy-herczegasszony’ keze’ 
munkája. Augustus’ 28án a’ magas uraságok tovább utaz
tak. — Ő fensége a’ trónörökös aug. 27én Iiiasanba ment, 
melly ez alkalommal pompásan ki volt világítva. Másnap a’ 
nagyherczeg N in a G e o r gj e wn á n á 1 Mingrelia’ uralkodó- 
néja ő magasságánál látogatását megtévén, aug. 29én tovább 
utazott.

Moszkóban a’ selyemtenyésztéssel próbát tettek , mi az ot
tani zordon éghajlat alatt igen nagy fontosságú.

T ö r ö k o r s z á g * .
Konstantinápoly, September’ 12.

P e r  te w  basa „umuri-mulkie-nasiri“  vagy a’beliigyek’ mi- 
nisterségéből letétetvén, Drinápolyba számiizeték. A’ nagy- 
urnak ezen parancsa tegnap bocsátaték ki ’s nehány óra múlva 
Pertew basa számkivetése’ helyére már útban volt. Helyébe 
E l ha ds e h  M e h m e d  A a k i f  e ffe n d i a ’ kiilügyek’ előbbi 
ministere umuri-mülkie-nasirivá nevezteték. E m i n  effendi 
is Pertew’ basa’ testvére, a’ hadi szerek’ felügyelő hivatalá
ból letétetvén, helyébe H a d s c h i  Al i  bey előbbi defterdár 
téteték. Az elsőbbik , miután hivatalos foglalatosságiról 
számot ado tt ,  Koniehba menend számkivetésbe.

Alexandria, aug. 18.
Kik olly véleményben voltak, hogy M e h m e d  Al i  Krétába 

azért utazott, hogy pénzt szedjen össze, nem Hibáztak, mi
vel nevezetes pénzsommák küldetnek ide. A’ krétai lég a’ 
basára nézve igen hasznosnak látszik, mert sokkal jobban 
érzi magát, mint ezen szigetre érkezte előtt; azért is olly 
szándékkal van, hogy ittlétét még nehány héttel meghosza- 
bítandja, min a’ lakosok épen nem örülnek.

Az „Aegyptus“ vasgőzhajó, melly a’ basa’ különös szol- 
gálatjára Angliában készíteték ’s a’ Nílusra van szánva, a’ 
napokban Liverpoolból ide megérkezék ’s tegnapelőtt tudó
sításokkal a’ basa' számára Krétába küldetett. Valósággal 
erősségére, csinosságára és sebességére nézve igazi remek

mű. Jóllehet csak folyami hajózásra van rendeltetve, mi 
abból is kitetszik, hogy csak három lábnyi mélységre síílyed; 
még is Liverpoolból ide, a’ nélkül hogy reá valamit költeni 
kellett volna, 18 nap alatt j ö t t ,  ide tudván azon időt is, 
mellyet uj kőszén' beszállításakor tölte. Fájdalom, itt rósz 
kézbe került, mivel az arabok természetüknél fogva ügyetlen 
tengerészek és a’ gőzhajózáshoz nem értenek; ’s attól lehet 
tartani, hogy az „Aegyptus“  tudatlan kapitánya’ keze alatt 
nem nagy szolgálatot teend ’s épen úgy já r  mint a’ „Nílus,“  
egy a’ legszebb gőzhajók közül, mellyeket Levantéban lehete 
látni és most már kevés utazása után tetemes hibája miatt 
gépelyeit ki kell javítani. Minden eddig Aegyptusba érke
zett gőzhajók előbbutóbb hasonló sorsra jutandnak ’s vi
lágos, hogy haja’ basa a’ gőzhajózásnak hasznát akarja venni, 
más és nem arab tiszteket kell számukra rendelnie.

Gr örög* ország*.
Athénéi tudósításokban nem rég egy olasz szökevénynek 

U s i g l i ó n a k  bizonyítványáról tétetett említés. A’ mint most 
kinyilvánult, ez az ausztriai követség’ felszólítására tör
tént; ’s mivel Usiglio az angol követségtől Florenczben kiesz- 
közlött útlevél mellett érkezék oda, ez R u t h a r d t  minister- 
elnök ’s L y o n s  angol követ között némi Írásbeli feleselés-, 
re szolgáltatott alkalmat, mig más oldalról a’ görög opposi- 
tiói hírlapok, nevezetesen a’ „Minerva“ , a’ kormány’ bánás
módját tüzesen megtámadák. Most ezeknek a’ görög „Cou
rier“ a’ dolog’ mivolta’ előterjesztése által megfelel. Eb
ből az sül ki, hogy már 183oki júliusban a’ görög kormány 
megtudta, hogy az ismeretes M a z z i n i  az „Ifjú Olaszor
szág“ nevű titkos társaságnak alapítója, egyet földiéi közül 
Görögországba olly bizománynyal akart küldeni, hogy ott 
egy fiók-egyesületet alapítson. A’ kormány, melly ezen tár
saságnak veszedelmes munkálatit Francziaországban , Helve- 
cziában stb. szemmel tartotta ’s az ország’ csendességét meg 
akarta őrizni, azonnal A r m a n s p e r g ’ aláírása alatt költ 
parancsánál fogva, külföldön lévő követeinek ’s consulainak, 
valamint az ország’ nomarcháinak is meghagyta, hogy Maz
zini’ küldöttjét, ki nem más volt mint Usiglio, Görögország
ba be ne bocsássák. Mindazáltal megesett, hogy Usiglio nem 
rég minden akadály nélkül a’ szárazra kiszállván a’Florencz
ben lévő angol követ’ útlevelével Athénébe érkezék. A’ kor
mány megparancsolta, hogy az országot azonnal elhagyja; 
Usiglio pedig csak akkor engedelmeskedett, miután a’ kor
mányzót, ki kötelességénél egyebet nem tett, illetlen kifeje
zésekkel sértegette. Ebben van a’ dolog; ’s most azon kér
dés támad: volt ejoga a’ kormánynak e’ bánásmódhoz? Mi
vel pedig a’ világ’ minden tartományaiban a’ kormánynak kö
telességében áll bátorsági szabályzatok által a’ csendesség’ 
’s rend’ fentartására vigyázni, kiváltkép az idegenekre nézve, 
kik olly biztosítást mint a’ saját alattvalók nem adhatnak; 
mivel továbbá Usiglio modenai alattvalónak angol ’s nem a’ 
maga illető hatóságától nyert útlevele volt; ’s minthogy vég
re ezen útlevél mellett is ő modenai alattvaló ’s Maz- 
zininak bizonyos titkos társaság’ alapítására kiküldöttje va la : 
annakokáért a’ kormányt ezen felügyelési szabályzatáért bi
zonyosan seuki sem fogja kárhoztatni.

G r a b o n a á r
pozsonyi mérő garasával b. b.

Tiszta búza Bozs Árpa Zab Kukoricza
Arad, September’ 15. 62 40 20 26 60
Baja , » 16. 40 — 54 27 20 26 54
Debreczen, 19. 50— 60 25—30 20—25 15—23 —
Új-Becse, X> 15. 50— 60 — 20 15 —
N. Becskerek, X) 15. 45— 50 — 18 16 50
Pécs, » 16. 50 — 70 85—40 30 21 —
Mosony, X) 21. 64—112 33—45 28 — 38 23—33 50—62
Arad , X) 22. 60 42 20 25 40—60
B. Komárom, x> 23. 56— 65 30—33 28—33 19—21 32—40
Szeged, » 23. 40— 45 — 25 20 40—60

Bánya- és liutabirtokosokhoz.
Egy tudományosan kiművelt ’s gyakorlott 

bányász és hutász, ismereteinek megfelelő al
kalmaztatást kíván. Az ajánlkozó tanulmá
nyait a’ f r e i b e r g i  bányászacademiában 
(Szászországban) végezte, a’ bányászatnak 
minden á g á t , még a’ kőszénbányászatot is, 
ismeri, kén-, timsó- és vitriolmüveknél szol
gált, ’s névszerint cyprusi vitriolt tetemes 
mennyiségben készített is. Bővebb tudósítást 
ad felőle F ö r s t e r  L a j o s u r  Bécsben, Woll- 
zcile, 869. szám. (3)

• J e l e n t é s .  Folyóírásunkhoz ígért mo h á c s i  üt
közetet, melly Mohácson a’ püspöki lakban létezőről 
vétettetik le , ha olly t. ez. urak is meg akarnák szer
zeni, kik lapjainkat nem járatják, ezennel jelentjük, 
hogy a’ képre az előfizetést October’ végéig 2 forint 
pengővel elfogadjuk, azontúl a’ képnek ára 3 forint 
pengő leend; — kérjük pedig egyszersmind a’ n. é. 
közönséget , méltóztassék bérváltott levelekkel rende
léseit minélhamarabb megtétetni, hogy mi is tudhas
suk a’ nyomtatandó példányok’ számát meghatározni. 
— Újságunkhoz jövő félévre a’ s i k l ó s i  ütközet fog 
kapcsoltatni; kik tehát egyúttal ezt is meg akarnák 
rcndelni, a’ két képet együtt megrendelő t. ez. urak
nak 3 for. 30 kr. pengő előfizetésért szolgálandunk.

Az Ismertető' szerkesztősége.

F i g y e l t e t ó s .
M. G. „ Humorist“  czímü folyóiratára 

évnegyedi előfizetés végett újólag felszólítja a’ tisztelt 
közönséget, melly folyóiratnak eddigi művészeti és ipar- 
lap czímü része, ezentúl Allgemeiner Welt-Courier czí- 
met viselem! következő tartalommal: 1) Dáma ’s divat; 
2) tudományos laji; 3) tréfa ’s féltréfa-album ; 4) sziné-r 
szeti hírlap; 5) egyveleg; 6) kisvárosi posta; 7) művé
szeti ’s ipar-lap. Megjeleriend hetenként öt félívnyi ve- 
linpapiroson kétszer. Előfizetni lehet Bécsben egyedül 
magánál a’ szerkesztőnél egész évre 14; félévre 7 ,

évnegyedre 3 f. 80 kr. pengő pénzzel. (Kik ezen folyó
iratot házakhoz kívánják, még azonfelül évnegyedre 
10 kr. p. p. fizetendnek; külföldre pedig az előfizetési 
ár, postán küldve egész évre 16 f. 24 kr., félévre  
8 f. 12 kr., évnegyedre £ f. 6 kr. leend. Előfizethetni 
minden bel ’s külföldi cs. k. postahivataloknál. (3)

Káréház,
Az alázatosan alulirt tudtára adja a’ nagy érdemű 

közönségnek, hogy a’ Bécsben, Seiler-utczában, 1076 
sz. alatt lévő ’s már több év óta igen dicséretesen is
mert kávéházat elöbbeni birtokosától, Wcissenbergcr 
úrtól, átvette és semmi költséget nem kímélt, hogy 
annak mindazon kényelmet és fényt, mellyet egy 
első rangú kávéháztól kívánhatni, megadhassa.

Fölötte kedvező helyezete ezen kávéháznak földszint 
és az első emeletben ’s a’ város’ közepében, a’ gyors 
szolgálat, a’ legválogatottabb italok, a’ legjelesebb 
biliárdok, tündöklő gázvilágitással, ’s a’ legolvasot
tabb magyar, franczia , angol, olasz és német politi
kai hirlapak’ ’s szépliteraturai folyóírások’ sokasága 
a’ tisztelt látogatók’ minden oldalú kivánatinak ’s vára
kozásinak annál bizonyosabban meg fognak felelhetni, 
minthogy alulirtnak több évi utazási alatt Europa’ leg
első fővárosiban több hasznos tapasztalást gyűjteni volt 
alkalma, mellyeket egyedül azon czélra forditand, hogy 
tisztelt vendéginek minél tökéletesebb ’s általánosb 
megelégedését megnyerhesse ’s kávéházát megelőző 
figyelmei által folyvást meg-megujuló kegyes látogatá
sokra mindinkább ajánlhassa. Bécs, oct. 1. 1837.

Popczcp József, 
kávés a’ Seiler-utczában, mindjárt a’ 
Graben mellett, a’ MatschakerholTal 

szemben, 1076 sz. alatt, ( l)

985 liorilú tokaji hop’ ápvepése.
Folyó évi October’ 2ődikén és 26dikán ezen men

nyiségű 1827, 1834 és 1835diki asszuszőllő, máslás 
és közönséges borok, mellyek t. D e r c s é n y i  Pál 
ur’ szőllejébcn termettek, ugyanezen uraságnak niádi 
curiájában, idei ugyanottani bortermésével együtt,

árverés’ utján eladatnak. A’ vevők egy ötöd részt az 
árverésnél, négy ötöd részt négy hét alatt tartoznak 
lefizetni. M i t t e r b a c h e r  K. G.

Inspector. (1)

H i r d e t é s .
A’ u. m. magyar kir. udv. Kamara’ részéről köz 

hírré tétetik, hogy Pozsony vármegyében fekvő Ila- 
ria-T Iiali kamarai jószág a’ hozzá tartozandó ré
szekkel együtt e’ folyó esztendei October hónap’ 16án 
a’ sz. k. Pozsony városában lévő ország’ házában tar
tandó árverés’ utján két egymásután következő eszten
dőre, folyó évi november’ első napjától kezdve, a’ 
többet ígérőnek bérbe fog adatni; úgymint:

Stonipliáu egy négy kerekű vizi malom, egy 
90 kapás szőlővel, és egy 60 kaszás réttel.

Kótsén egy curialis ház, egy 25 kapás szőlő, egy 
gyümölcsös kert, és egy 4000 Q  öles telek, melly rész- 
szerint kertnek, részszerint pedig rétnek használható.

Dcvcn-UJfaluban egy öt holdas szántóföld, 
és két 10 kaszás rét.

Sz. kir. S z e n t  G y ö r g y  város’ határjában fekvő 
6 kaszás rét, továbbá a’ fent megnevezett helyeken lévő 
királyi haszonvételek, és azokhoz tartozó épületek.

Bérleni szándékozók a’ fent kitett helyen és napon, 
300 pengő fi. bánatpénzzel ellátva, megjelenni ezen
nel illendően meghivatnak.

Az árverési feltételeket és a’ bérbe adandó jószágnak 
minémüségét Budán a’ kir. Kamara’ számvevő hivatalá
nál, vagy pedig Pozsonyban V i l l e t z  Antal királyi 
épületek’ felvigyázójánál megtudhatni. Budán, Sep
tember’ 2Sdikán 1837- (1)

Hirdetés. A ’ nagyméltóságu magyar kir. ud
vari Kamara’ rendeléséből ezennel köz liirré tétetik, 
hogy folyó évi October’ 2án tekintetes nemes Sopron 
vármegyében kebelezett, ’s a’ győri püspökséghez 
tartozó Szniiyi mezővárosban boldogult Jurá
it its Antal volt győri megyés püspök’ hagyományá
hoz tartozó mintegy 100 darab sertvés, és ugyanazon 
hónap  ̂7én sz. királyi Győr varosában a’ püspöki rc- 
sidentiaban hat ozorai ménesbeli feketo városi cs Két

pej konyhalovak, nemkülönben 16 darab telién a’ szo
kott reggeli órákban tartandó közönséges árverés’ ut
ján a’ többet Ígérőknek készpénzbeli fizetésért el fog
nak adatni. (3)

a H i r i l e t m é u y .  Tek. n. Nvitra várme
gyei É r s e k ú j v á r  mezővárosban közel a’ 
nagy templomhoz és piaczhoz egy négyszög

letes ház 4 szobából, 2 kamarából, 1 konyhából, 2 
istállóból, egy nagy, közel 500 akó bort felfogó tgen 
jeles pinezéböl és egy födött kapualjból álló eladásra 
kitétetik. — Van udvarában egy egész úján épített kút 
is; fundusa pedig sok szép fiatal fával beültetve: melly 
ház boltok’ nyitására és akárininémü kereskedésre is 
használható. — Azonnali készpénz szabott ára 1200 
pengő forint’ letétele után szabad kézből átadható.

Utasítást ad e’ végett az említett város’ bírája, vagy 
ezen újság’ szerkesztő hivatala, kik a’ vevőt a’ tulaj
donoshoz utasítják. (3)

A ’ nagyméltóságú magyar királyi udvari Kamara’ 
rendelésénél fogva folyó 1837 esztendei, October’ 9ki 
napján Torontál vármegyében kebelezett S z ö r e j r l t i  
uradalom’ következő helységei és pusztái különkiilön 
három egymást követő esztendőkre, nevezetesen folyó 
évi november’ lsö  napjától kezdve 18á0ik évi October’ 
utolsó napjáig a’ többet ígérőnek árverés’ utján tia- 
szonbérbe ki fognak adatni, nevezetesen :

lör 8 / .ü i ' e g l i  helysége Bábé pusztával együtt* 
2or S z .  I v i i u  helysége a’ Terváti pusztával 

együtt.
Sor G y u l a  helysége.

A ’ haszonbérleni szándékozók fizethetésükrőli bizto- 
sitványnyal, nemkülönben a’ szükséges bánatpénzzel 
ellátva, (és pedig a’ Szöreghi és Bábéi árendákért 
1600 fi., a’ Sz. Iván és Tervátiért 340 11, végre a’ 
Gyulaiért 1060 11. pengő pénz) Szöregh helységben, 
az ottani urasági háznál, délelőtti órákban, a’ kitűzött 
napon mcgjelenendők. A’ haszonbérbe kiadandó tár
gyak részletesen a’ ni. k. udvari kamarai számvevő
ségnél, a’ szegedi sóháznál, nemkülönben k. Szeged 
városa’ tanácsánál megtudhatók. (3)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridrik.



POZSONY, pénteken
üg--1. —i ....—■ -jg

Tartalm a:
a’ lioni politikai ’s nenipolitikai tárgyak, ncveze- 
tesb cselek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb 's részreliajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és oliy gyors 
hiriiladása, bogy e’ tekintetben minden hont újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet’, közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

3 8 . szám.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B alásfa lv i  Orosz József.

OCTOBER’ (». IS!*1?.
Feltételeit:

Megjelen e’ hirlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint , postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' künvvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt kiildetendők: »A ’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.a — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izeden bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország es Erdély.
P e s t .  A’ m. kir. tud. Egyetem’ tanácsának m. September’ 

28 ’s 29d. napjain tartott üléseiben a’ most beállandó oskolai 
évre nagyságos igazgatónak választatott tek. B ö h m Károly 
ur, orv. dr. ’s k. egyetemi professor. Dékánokká választat
tak: a’ t h e o l o g i a i  k a r b a n :  tiszt. S z i l  a s s y  János ur, 
tlieol. d r . ’s egyetemi professor; a’ törvénykarban: t. J ű r 
j e  vicl i  József u r , törv. dr. 's professor; a’ bölcselkedési 
karban pedig tek. W e r n e r  József u r ,  philos. dr. ’s k. egye
temi professor. Az orvoskarbeli dékán’ választása felsőbb 
rendelés által felfüggesztve lévén, az eddigi dékán t. B i r l y  
Flórián ur hivatalában meghagyatott. (Ház. 's Kiilf. Tud.)

L c n h o s s é k  Mihály m. helytartósági tanácsos és hazánk’ 
főorvosa, Prágában a’ természetbúvárok’ nagygyűlésén sept. 
22én a’ diihkórrul értekezvén, 100 aranyat hirdete jutalmul 
a’ legjobb munkának, melly e’ tárgyat fejtegetendő A’juta
lom’ elitélése a’ jövő évben Freyburgban tartandó nagygyűlé
sen fog véghez menni. (Jelenkor.)

Esztergom, sept. 28.
A’ „Hírnök’“ 24dik számában olvastatik pesti czikkely alatt: 

„Némi idő óla itt nagy számú hamis 5 forintos banknóták 
jöttek forgásba. A’ rendőrség nyomára akadt a’ forrásnak, ’s 
több személy fogatott be; közöttük egy pap.“ Ezen tudósí
tást, melly a’ Hírnökből a’ pozsonyi diák újságba (77 sz.) is 
általment, elébb már az Allgemeine Zeitungban olvastam. 
Több nagytekintetü személyek kértek , jelentsem meg a’ 
Hírnöknek, hogy ezen állítás: „ k ö z ö t t ü k  e gy  p a p “ alap
ta lan , legalább ha p a p  alatt katholikus pap (sacerdos) ér
tetik. R —y-

K o l o z s v á r a t t  a’ közértelmcsség’ fejlesztése’tekinteté
ből „polgári társalkodó“ czítn alatt olvasóterem nyittatott 
igen csinos bútorozással, hol évenként 6 p. forintok’ letétele 
mellett a’ honi ’s nevezetesb külföldi hírlapokat, folyóíráso
kat stb. olvashatni. E ’ kívül ártatlan időtöltésekre is van bú
torozva szoba. (Ház. ’s K. Tud.)

A u s z t r i a .

Becs, October’ 4.
Egy Buda és Pest között építendő kőhíd’ tervének kivitele, 

ugy látszik, meg van állapítva; ’s az angol ingenieur, ki 
London felé visszautaztában itt m ulato tt, mint hallifc, köz- 
remunkálkodását báró S i n á n a k  megígérte, azon esetre t. i., 
ha az e’ czélra kinevezett magyar országos küldöttség az elé
be terjesztett föltételeket elfogadandja. Ilg. M e t t e r n i c h  
c’ hires erőmiivészt magának bemutattatta.

Báró F e c h t i g ,  igazság-és conferentialis minister, kinek 
halálát múltkor jelentettük, 1755ben született October’ 4én, 
Freyburgban Breisgauban, ’s miután iskoláit végezte, még 
dicsőült M a r i a  1 1 1  é r é s i  a alatt saját szülőföldén lépett 
statusszolgálatba, mellynek utóbb a’ legviszontagságosb idő
kön keresztül, bajban és örömben, egyik legragyogóbb gyé
mántja lett. J ó z s e f  Császár’ iskolájában növekedvén fel, öt 
fejedelmet szolgált dicsőén országló Urunkig a’ legegyenesb 
lelkű buzgósággal; különös fénynyel pedig boldogult F é r  e n c z

Igaz e , hogy az angol királyné a’ liberalism us  
ellen  proelam atiót adott k i?

A pozsonyi „Alveare1“ vagy „Méhkas’“  néraelly olvasói 
csodálkoztak, midőn benne a’ „L ’ami de la religion“  párisi 
hirlap egy czikkelyének diák fordításában azt olvasták, hogy 
az angol ifjú királyné V i c t o r i a  a’ l i b e r a l i s m  us  ellen 
proclamatiót adott ki, tudván, hogy az ifjú királyné a’ liberális 
ministerekkel, Irland’ liberális gubernátorával, ’s az irlandi ka
iból. liberális parlament-tagokkal, p. o. a’ nagy O ’C o n n e l l e l ,  
S l i i e l l e l  stb, nem pedig az illiberalis torykkal tart;  más ol
vasók pedig azt vélték, hogy nem csoda, hogy a’Méhkas, melly 
majd minden ívében az úgynevezett liberalismus *) ellen kikel, 
az angol-királynénak proclamatiót a’ l i b e r a l i s m u s  e l l e n  
vagy ironice vagy per antiphrasin tulajdonít. De e’ véleke
dés helytelen; mert csak ezen periódusnak: „Néanmoins la 
noin eile reine vient aussi de faire une proclamation contre 
le vice et le libertinage“ e’ szava: l i b e r t i n a g e  fordítatott 
roszul. Tudniillik l i b e r t i n a g e  nem jelent liberalismust, 
hanem: 1. korhelységet, erkölcstelenséget; vita dissoluta, 
mores dissoluti; liederliches Leben, Liederlichkeit, Unsitt
lichkeit; 2. zabolátlanságot, licentia, Ungebundenheit; 3. 
n éh a : szabados , önkény-vallásuságot; insolentia, levitas, 
temeritas in rerum divinarum judicio, Freigeisterei.**) Te-

) L i b e r á l i s  es l i b e r a l i t a s  szoknak (liberalismus a’ classicus 
római Íróknál nem fórdúl elő) igaz értelme igen becsületes, t. i. li
b e r á l i s :  1. szabad vagy nemes születésühöz illő, emberséges, 
becsületes, tisztes ; 2. adakozó, bőkezű ; 3- önkénti, szabadakaratű. 
L ib  er a 1 i t a s : 1. nemes gondolkozás, nemes indulat; 2. jószívűség, 
nyájas magaviselet; 3. adakozóság,bőkezűség; 4. önkénvti ajándék 
(Tacitusnál).

**) A ’ magyar tudós társaság’ magyar és német zsebszótárában, a’ né
met-magyar részben, melly igen hiányos és tökéletlen (ezt más-

Császárt, ki alatt az utolsó 30 évben a’ törvényhozó biztos
ságnak tagja volt. Lehet mondani, hogy ő vala egy azon 
oszlopok közül, kikre a’ halhatatlan Ferencz Császárnak kor
mány- és törvényhozási rendszere támaszkodott. Egy törvény 
sem hozatott az ő belátása ’s véleményadása nélkül; s ki 
tagadhatná, hogy e g y e d ü l  e z e n  b ö l c s  t ö r v é n y e k  tár
ták fen a’ francziák’ többszöri berohanása alatt az ausztriai 
népek’ szeretetét ’s ragaszkodását uralkodóházukhoz. Mig 
Európának annyi népe halálharczokkal küzd egyenlőségért 
a’ törvény előtt: Ausztria ezt már rég elérte; ’s mennyi ré
sze volt b. Fechtignek e’ szép siker’ kivívásában, azt a’ rész- 
rehajlatlan történetírás fel fogja fedezni. Csak tanulni kell 
az ausztriai polgári és fenyitőtörvényeket, ’s akkor látni fog
juk bennök azon előlialadási szellemet, melly olly hatalma
san üt el azon külföldieknek’ hamis nézetétől, kik Ausztriá
nak általok úgynevezett egy-helyben-állási rendszere ellen 
olly sokszor kikelnek. Ferencz Császárnak egyéb nagy tulaj
donai közzé tartozott az is, hogy ritka tapintattal tudta a’ 
talentumokat megválasztani és használni, ’s igy épen nem 
csoda, hogy b. Fechtig csakhamar egész bizodalmát meg
nyerte. Ő volt az, ki magát i s i i b e n ,  gróf W a l l i s  pénz- 
ügy-minister a la t t , a’ papirospénz’ becse’ leszállításának e l
lene szegezte, ’s tudva van,  hogy ebben Ferencz Császár is 
az ő részén volt; de az akkori politikai ’s pénzügyi viszo
nyok olly igen kétes és kényes állapotban voltak, hogy alig 
volt volna lehetséges a’ lépést kikerülni. Szerencsére a’ cri
sis elmúlt, ’s b. Fechtig csak annál nagyobb mértékben bírta 
fejedelme' bizodalmát. A’ következett, változatokkal teljes 
időszakokban is szünetlenül a’ status’ szolgálatában fárado
zott, ’s boldogéit urának jelszava : „Justitia regnorum funda
mentum,“ vala az övé is. így vált ki ez életből, nagyra be
csültetve ’s mélyen gyászoltatva. Temetésekor valamennyi 
status- és conferentialis minister ’s föhivatalok’ elnökei, ugy 
szinte Ő Felségének fő hadi segéde gróf C l a m is , jelen vol
tak. Bécsnek polgárai, kik ő t,  nagy és országos érdemeit te
kintve, már rég tiszteleti társoknak nevezék, vivék beszen- 
telésre a’ koporsót. A’ boldogult egyetlen , a’ nemzeti köz
gazdaságban szerzett mind elméleti ismeretei, mind gyakor
lati ügyessége miatt a’ bel- és külföldön egyiránt nagyra be
csült fiát, ’s több nagy reményű onokát hagy maga után, 
kik egy illyen atyának nagy hírét ’s fényes emlékezetét meg 
fogják őrzeni tudni.

fagybritaimia.
London , sept. 23-

Tegnap a’ királyné K e n t  herczcgné’ kíséretében a’ test
őrsereg fölött szemlét tartott; hiszik, hogy hasonló szemle 
minden héten fog egyszer tartatni. ü  felségének eluta
zása Brightonba October’ 4re van határozva. — Az uj sta
tuspecséten a’királyné’ képe áll ezen aláírással: „Victoria Dei 
Gratia Britanniámul Regina , Fidei Defensor“ (Victoria Is
ten’ kegyelméből Nagybritannia’ királynéja , a’ h it’ védője). 
A’ királyné koronával, kormánypálczával ’s világtekével van 
lefestve ; mellette kétfelől a’ „vallás“  és „igazság“ állanak. 
— Egy conservativ vendégségben nem rég C u n n i n g  B r u c e

hát igy kellett volna a’ Méhkasban fordítani ama’ periódust: 
„Nihilominus nova regina etiam modo edidit (vient de faire) 
proclamationem contra scelus et vitám dissolutam“ vagy 
„licentiam“ (zabolátlanság ellen) *). A’ Hírnök jobban mint 
a’ Méhkas igy fordította : „Minap adá ki a’ felszólítási pa
rancsot a’ vétkek ’s erkölcstelenség ellen.“ Figyelmeztetem 
a’ Méhkast, mellyben , mint tudva van, több fordított mint 
eredeti czikkely fordúl elő, hogy idegen nyelvekből minden 
hívséggel kell fordítani. —y.

Igazító észrevételek
a’ Hír nők’ 14dik számában cd , ,L’ami de la religion“ czímü 
párisi folyóírásból ct% anylicana egyház’’s annak feje) cd mos

tani angol királynő' dolgában közlőit czikkelyhez.

A’ közlött figyelemre méltó czikkelyben a' fordításban e’ 
szavak után: „Ugyan ő rendelkezik a’ közönséges imádsá
gokról“  — i l  o r d o n n e  d e s  p r i é r e s  — elmaradtak**)

kor szándékozom megbizonyitani), 2S6dik lapon a’ F r e i g e i s t e r e i  
igy magyaráztatik: s z a b a d s z e l l e m  , s z a b a d s z e l l e m ü s é g ,  
s z a b a d o n  - g o n d o l k o z á s .  De ezen eredeti értelme a’ szó
nak, melly Freidenkerei, a’ közéletben nincsen divatban, hanem 
ezen értelem, mellyet a’ szótár nem említ meg: ö n k é n y - v a l 
l á s  n s á g ,  v al 1 á s t a 1 a ns ág. Szintúgy „ D e r  F r e i g e i s t “ 
nemcsak: „szabadszellem, szabadszellemű, szabadon gondolkozó“ 
ezen szótár szerint, hanem a’ közéletben inkább: önkény-vallásu, 
vallástalan. V e r b a  v a l e n t  pr o ut  n u mmi .

*) A ’ magyar konyhadiákságban a’ l i b e r t i n a g e  igy fordítatik: 
1 i b cr t i n i s m u s , de a’ római classicus irók ezen szóval nem 
éltek.

**) A ’ fordításban ezen szavak után ,,a’ vallási symbolumhoz uj czik- 
kelyt adni, vagy néiuellyeket megváltoztatni’s belölök elvenni“ (az 
eredetiben : a j o u t e r q u e l q u e s  a r t i c l e s  á l e u r  s y m b o l e ,

őrnagy a’ következő anekdotát beszélte: Minap Melbourne 
lord a’ királynénál dolgozván, foglalatosságuk’ végeztével 
kérdé tőle: valljon viseltetik c ő felsége valamclly férfiú 
iránt olly szeretettel , hogy azt a’ gondviseléstől reá bízott 
kormányzási gondokban részeltetni kívánná ? A' királynéé’ 
kérdés által kissé meglepetvén, tudni akará, valljon Mel
bourne lord e’ kérdést ugy intézi e hozzá mint minister ’s 
mint statusügyet? melly esetben kész leend neki felelni. 
Erre Melbourne azt válaszolván , hogy különben soha sem 
vett volna magának szabadságot efféle kérdésre, a' királyné 
szokott komolyságával ’s méltóságával mondá: „Igenis tehát, 
van egy férfin, kit elhatározottan kedvelnék, ’s ez W e l 
l i n g  t on herczeg!“ Képzelhetni, mint elámult lord M e l 
b o u r n e  e’ nyilatkozására. — Az udvari hirlap most már hi
vatalosan jelenti, hogy a’ parlament november’ lőre hivatik 
egybe.

A’ p á r t o k  A n g l i á b a n .  — Ezen czím alatt a’ „Revue 
Franqaise“ mult September’ 15dikei számában egy czikkelyt 
közölt, mellynek Írója, mint hiszik, D u v e r g i e r  de I la u -  
r a n n e  , ismeretes követkamarai tag, ’s mellynek veleje ekkép 
következik. A’ szerző jelenleg li a t különböző politikai pár
tot jelel ki Angliában, mind az országban, mind a’ követ
házban ; u. m. az ultra - to rykat, a’ mérsékelt torykat, a’ 
wigheket, a’ mérsékelt radicalokat, az ultra-radicalokat, és 
az irlandiakat. A’ két első párt hé«t esztendő óta az úgyne
vezett c o n s e r v a t i v  pártot teszi; a’ négy utolsó pedig, kik 
a’ második Melbourne-ministeriuin óta összetartanak, a’ r e 
f o r m i s t á k ’ pártját alkotja. Ezen osztályozat után a’ szerző 
általmegy ama’ hat párt’ ismértetésére, kezdve az utolsó 
hármon, vagyis a’ radicalokon. „Mindenki tudja , ugy mond, 
hogy az angol polgári alkotmány tős-gyökerestül aristocra- 
tai; ’s épen ezért ostromolják azt a’ radicalok nemcsak egyes 
határozatiban, hanem általában ’s egész mivoltában. Mit 
akarnak a’ radicalok? egy alsóházat, melly évenkint, titkos 
szavazással, az országnak mindenik polgárától kivétel nél
kül választassák; eltörlését minden íizetéstelen hivatalnak, 
’s azoknak, még a’ bíróinknak ’s eskiidtieknek i s , fizetéses 
és letehető hivatalnokokkal betöltését; egy törvénykönyvet, 
melly a’ polgári egyenlőség’ elvében ’s minden hűbérrend- 
szeri nyomoktól tisztán legyen szerkezteivé; mindennemű 
kereskedési tilalom’ és védelem’ eltörlesztését; az a n g o l  
e g y h á z ’ elsőségeinek megsemmisítését ’s jószágainak a sta
tus’ javára eladatását; a’ tizednek földbirtoki adóvá változta
tását; azon határozatot, hogy minden vallás papját és isko
lamesterét maga fizesse; végre és főképen az első sziilött- 
ségi jognak és substitutióknak eltörlesztését. Ezek teszik, 
ugy hiszsziik, a’ radical pártnak közel tökéletes programját. 
Némellyek hozzá adják még a’ felsőháznak megszüntetését 
is; de a’ többség e’ részben a’ pairség’ öröklésének megszün
tetésével is megelégszik. Az ultra - radicalok pártja tehát, 
mint látni , nem törekszik kevesebbre , mint a most íenalló- 
nak teljes felforgatására; ugyanazért, a felsőbb néposztá
lyokban a’ leghatalmasb ellenzésre ta lá l,  melly a’ legutolsó 
követválasztásoknál is világosan kitűnt. Egyik párt sem vesz
tett ez úttal annyi alsóházi helyet, mint a radicaloké. * 
Az ultra-radicalok ’s a’ mérsékleti radicalok között sajatké-

a’ következendő nevezetes periódusok: „ l o u t  se iáit dans 
l’église en son nőm. C’est assurément une chose iort ridi
cule (?) que de voir un prince parier sur le ton des mande- 
mens , et statuer sur ce , qu'il y a de plus spirituel dans 
l ’ordre ecclésiastique, mais sí cela est ridicule dans un prince 
laique (?), on pent dire que c’est le comble de 1 absurdilé 
(?!) que devoi r  une petite princesse préserire aux évéques 
ce qu’ils doivent faire, dire et enseigner.“ (Minden a király 
nevében esik meg az egyházban. Bizonyosan igen nevetsé
ges dolog, látni fejedelmet, ki beszél ’s rendel parancsoló 
hangon arról, a’ mi leglelkesebb az egyházi rendben; de ha 
ez nevetséges a’ világi fejedelemben, mondhatni, hogy a kép
telenség’ halma, lá tn i,  hogy egy kis fejdelemnő szabja a 
püspökök’ elébe, mit kelljen nekik cselekedni, mondani s 
tanítani.) Ezen periódus után: „Néanmoins la nouvelle reine 
vient aussi de faire une proclamation contre le vice et le li
bertinage“ (Még is az uj királynő minap felszólítást bocsá
tott ki a’ vétek és erkölcstelenség ellen.) hibázik a fordítás
ban ezen három utolsó periódus : „La forme et le fond de 
cette proclamation prétent également a la plaisanterie. Nous 
ne sommes plus au temps, ou E l i s a b e t l i  put faire ou dé- 
faire des dogmes. 11 faut erőire qu’une telle entreprise seroit 
aujourd’hui conspuée dans tonte l’Europe.“  (Ezen felszólítás
nak mind formája, mind alapja bohóságot árúi el. Nem 
élünk már azon korban, mellyben E r z s é b e t  dogmákat ál

on en r e t r a n r h e r )  elmaradt ezen szavak’ fordítása: „quoi- 
q u ’il s ó i t  dó j a  á s s  ez  c o u r t  (ámbár ez már elég rövid); 
ezen phrasis’ „p our la  p l a c e r  s e r v i l e m e n t  d a n s 1 a m a i ne  
de  s e s  p r i n c e s s e s “ fordításában pedig „hogy ezt mindkét 
nembelifejdelmeinek kezébe adhassa,“ e’ nevezetes szó : s e r v i 1 e - 
m é n t  (szolgailag) maradt el. (A ’ Hírnök csak a’ czikkely velejét 
kívánta olvasóival közleni. A' sz.)



nck fejeiül magokat hg. W e l l i n g t o n  ’s P e e l  Robert nyil
ván vallák, általában oily emberekből áll , kik ugyan a’ val
lási és politikai njitásokat szintolly kevéssé szeretik mint az 
ultra-toryk; de mégis a’ szükségnek ’s kénytelenségnek tud
nak jó móddal engedni. Ezt tevék 1829ben, midőn a’ catho- 
licusok 's dissenterek’ emancipatioját elhatározók. Nekik most 
fájlalniok kell, hogy ők ezt mindjárt akkor nem tevék, mi
dőn az első franczia revolutio után az egész ország reformo
kat óhajtott; de az akkori hibát most legalább , mennyire le
hetett, azzal tették jóvá, hogy az uj törvényeket önkényt 
elfogadták. Az ó-angol alkotmányt tökéletlenségeivel, sőt 
visszaéléseivel is addig, a’ mig csak telhetik, védelmezni; 
de ha egyszer a’ védelem fölötte nehézzé ’s szinte lehetet
lenné válik, i d e j é n  k o r á n  e n g e d n i ,  ’s a’ k í v á n t  r e f o r 
mot  ö n m a g o k n a k  a d n i  me g  — ebben kell, ugy hisz- 
sziik, a’ mérsékelt toryk’ politikájoknak állani. — És így 
ezen átnézésben mindenik pártnak saját álláspontját kijelel 
tűk. Valóban ki ne látná, hogy a’ radicalok , kik az alkot
mányt feldönteni, és a’ wighek között, kik azt fentartani 
akarják , egy átlábolhatatlan mélység fekszik ? ellenben , hogy 
a’ wighek és mérsékelt toryk között olly csekély a’ különb
ség, hogy azt egy bizonyos magasságról alig lehet észre
venni’? És mégis mi készek vagyunk megengedni, hogy e’ 
különbség, bármi csekély, mind a’ két részt örökre távol 
fogja egymástól tartani, ha , mint eddig, mindenik maka
csul vonakodik a’ másik felé csak egy lépéssel is közeledni. 
Azonban mi hiszszük, hogy ezen közeledés meg fog történni, 
’s hogy végtére is egy justemilieu, melly P e e l t  és R a s 
s e l t  együtt foglalandja magában, fog előállani. Annyi min
den esetre bizonyosnak látszik, hogy ezen egyesülés magá
ban a’ dolog’ természetében fekszik, ’s hogy igy az csak sze
mélyes,'nem pedig politikai okokból műlhatik el. Ila végre 
valaki Ítéletünket kérdené Anglia’ politikai alkotmánya ’s je 
len állapotja felett: mi nyíltan igy felelnénk: mi nem hisz
szük , hogy az angol társas élet és polgári alkotmány a’ civi- 
lisatiónak tetőpontját teszi, sőt inkább mi mind a’ kettőben 
tetemes hiányokat látunk; de mi mégis nem nézhetnék ezen 
társas élet’ ’s polgári alkotmány’ elenyésztét fájdalmas szána
kozás nélkül. Valóban ezen őszerii erőműben egy csodálatos 
rugalmasság, ezen szétszórt és néha kiilönczködő intézvé- 
nyekben olly sok belső életerő fekszik, hogy mi legalább is 
kétségesnek tartjuk, ha valljon egy szabályozottabb ’s logi- 
caiabb polgári szerkezet több hatalmat, több jólétet ’s több 
gazdagságot szülne e ezen országnak mint a’ mostani. En- 
nélfogvást mi tökéletesen egyet értünk azokkal, kik,  akar 
wighek , akar mérsékelt toryk legyenek , az ó-angol alkot
mányt, mennyire a’ dolog lehetséges, az újabb ideákhoz ido- 
mítni igyekeznek, ’s kik ez ügyben inkább a’ tettlegi hasz
not mint a’ logicai következetességet tartják szemök előtt. 
Ellenben teljességgel elállunk azoktól , k i k , akar radicalok, 
akar ultra-toryk legyenek, a’ következetesség’ okáért vagy 
mindent felforgatni, vagy mindent in statu quo hagyni akar
nának. Az ultra-toryk és a’ radicalok ekkép okoskodnak ma
gokban: „Akarmelly épületben a’ különböző részek egymást 
támogatják; következőleg nincs egyéb mit tenn i, mint vagy 
mindent meghagyni, vagy mindent lerontani .14 De az illy okos
kodásoknál feljebb áll az ész és az okosság, melly Angliában 
világosan azok’ részére s z ó l , kik az ó épületet ügyes javít
gatások által támogatni ’s még hoszú időre tartóvá tenni 
igyekeznek. E ’végre nem lehet jobb eszköz, mint a’ wighek-

nek a’ mérsékleti torykkal egyesülése, ’s mi óhajtjuk, hogy 
ezen egyesülés megtörténjék ’s tartós legyen.“

Q uebecből September’ 28ig terjedő tudósítások szer in t  Gos-  
f o r d  lord a’ gyülésházat feloszlatta, mivel lehetetlen volt 
vele a’ munkálatokat folytatni. — Az uj - braunschweigi kor
mányzó , sir John I l a r v e y ,  is (St. Johnból augustus’ 27ről 
költ tudósításoknál fogva) eloszlatá e’ gyarmat’ nagygyűlését 
’s October’ lőra uj választásokat rendelt.

Francziaország*.
A’ ministerimn September’ 23. és 24kén feloszlás’ pont járt 

volt, egy része azt állítván, hogy, mivel dón C a r l o s  Ma- 
dridot elfoglalással fenyegeti, ’s a’ constantinei táborozás’ 
kimenetele bizonytalan, nem lehet a’ követkamarát eloszlatni; 
a’ kisebb szám pedig ellenkező véleményben vala. -— Ugyan
akkor G u i z o t  egy jegyzékben azt Ígérte, hogy a’ kormány’ 
részén levő régi többséget ismét összegyüjtendi ’s a’ köz 
csendességet minden lehető esetben fentartandja. Még 
nincs vége a’ vitának; az udvar elhatározottan pártolja 
Guizot’ igényeit. (Nouvelle Minerve.)

Párisban hire szárnyalt, hogy a’ most Afrikában hadakozó 
N e m o u r s  kir. hg. S e h w a r z b u r g - S o n d e r s  h a u s e n  né
metországi herczeg’ 2 1  esztendős leányával, Carolina-Fride- 
rica-Amalia-Albertinával, fog nem sokára egybekelni.

N o u r i effendi, a’ párisi török követ, September’ 24kén 
Mahmud szultán’ uralkodásának 30dik évnapjára palotáját 
kivilágittatá. O Párist nem sokára elhagyja , Konstantiná
polyban valamelly főbb kormányhivatalba lépendő.

Rónai September’ 16dikai levelek szerint N e m o u r s  kir. 
herczeg’ megérkezése ott nagy örömet okozott, lődikén a’ 
herczeg szemlét tartott a’ seregeken, ’s 18ikán a’ táborokba 
vala indulandó. Maga az expeditio folyó October’ elsőjén fo
gott Constantine ellen indúlni ’s — mint Írják — teljes erejére 
leszen szüksége, hogy a’ szilaj Ahmetet legyőzhesse, ki egy 
hatalmas hadat gyűjtött össze. Ahmet’ előcsapatja a’ razel- 
abzasi szorosát mögött tanyáz. A’ franczia seregek a' leg
jobb kedvben vannak, azonban 2600 ember lázbeteg, de 
kik közül a’ nagy hőség’ enyhültével hihetőleg sokan ’s ha
mar fel fognak épülni. Midőn a’ francziák a’ medjezal-ha- 
mari táborból 4 mérföldnyire előre nyomultak , egy ellenségi 
táborra bukkantak,  melly azonban tüstént fölkerekedett ’s 
50 emberveszteséggel visszafutamodott. Franczia részről 
csak egy ember esett e l ,  ’s egy sem sebesült meg; a’ tábor 
azonnal még inkább megerősítetett.

A’ „Toulonnais“ szerint a’ Constantine ellen indulandó 
had 13,000 gyalogból, 3000 lóból ’s 60 ágyúból áll. Ezek
ből 2 0 0 0  ember ’s 1 0 0 0  felüdülő (Reconvalescent) a’ tábo
rok’ őrizetére marad. A’ vezérlő generálok közt P e r r e g a u x ,  
gróf V a l i é  e,  T  r e z e i ,  Ru  I l i i é r é s  és C a r  a ma  n nevek 
fordulnak elő; N e m o u r s  kir. herczeg mint brigadegeneral 
van megnevezve. A’ herczeg’ fő tiszti karában a’ többi közt 
előfordulnak: N e y ,  Moszkva’ herczege (a’ m a r sa i ’ f i a ) ,  
huszárkapitány; és gróf R a p p ,  az ezen nevű hires generál
nák fia. A’ had’ előcsapatja csupán a’ francziákkal barátsá
gos arab nemzetségek’’segédseregeiből fog állan i, ’s ezeken 
kivül a’ bensziilöttek közül még egy spahi- (láncsás) ezred 
használtatni.

A’ Párisból St. Germainbe vivő vasúton, megnyittatása 
ót a,  az első 2 5 nap alatt (a’ két első héti esőzés’ daczára)

pen csak egy a’ különbség, az t. i., hogy amazok általányos 
elveiket t ü s t é n t  életbe akarják léptetni; imezek pedig csak 
l a s s a n  h a 1 a d v a alkalmazni. Lényegileg ez utóbbiak is ugyan
azt kívánják, t. i. egy democrata kormányt, a’ mostani el- 
lensülyzott-aristocratai helyébe, melly, mint mondjak mar 
igenis régóta nyomja az országot. Szerintük a’ reíormbi 1 is 
csak egy á conto fizetés, mellyet ők a’ nép’ nevében a kor
mánytól kívántak, de a’ nélkül, hogy ezt az egész tarto
zás’ lefizetése alól fölmentenék. Egyébiránt ezen part, a 
mérsékleti radicaloké t. i . , csak kevés kitűnő férjfiuval di
csekszik. A’ radicalokhoz számítóinak gyakran a’ ncm-tory ir- 
landi követek is, különösen azok, kik O’Connell’ farkának 
neveztetnek; hanem ez nagy tévedés. Kétségkívül vannak az 
irlandi követek között is radicalok, de az irlandiak a’ mult 
alsóházi ülések alatt mindnyájan O’Connellt a’ nagy mestert 
vevék mintául, ki, egyedül hazája’ javától lelkesítetve, idő 
és körülmények szerint radical, whig vagy tory leend, csak 
Irlandot a’ régi rabigától megmenthesse. Most Irlandban a’ 
radical tanitmányok kedvesek, ’s igy O’Connell is a’ radical 
álarezot viseli; de az irlandi vigyáz és számolgat mindig. 
Ezen nézetből lehet és kell kimagyarázni azt ,  hogy O’Con
nell otthon, a’ népgyiilésekben , a’ leghevesebb kifakadások- 
ban áradozott, ’s az alsóházban mégis mindig a’ Melbourne- 
ministerinmmal szavazott. Egyébiránt az utolsó irlandi vá
lasztások , ugy látszik, O’Connell’ befolyását valamennyire 
csökkenteni fogják. — Imént láttuk, mit akarnak a’ radica- 
calok; valljon a’ w i g h e k  ugyanazt akarják e? Távol le
gyen. Szerintök az ó-angol alkotmánynak vannak ugyan hi
bái és rozsdái, mellyeken lassanként segítni kell; de az ma
gában jó. Az elsőszülötti j o g ’s a’ substitutíók tömérdek hasz
not hajtanak nemcsak az egyes családokra, hanem az ország’ 
gazdagsága - és hatalmára nézve i s ; az általános szavazás
jog ,  az egy évi parlament, a’ felsőházi reform, ’s az ural
kodó egyház’ eltörleszíése szerintök merő álmok, mellyekre 
nem érdemes szót is vesztegetni. Hanem ezekben épen igy 
gondolkodnak a’ mérsékelt és az u l t r a - t o r y k  is. Csakhogy 
ezen utóbbiak még messzebb viszik a’ dolgot. Mint rendsze
res és állandó ellensége minden űjitásnak, az ultra - tory 
egész’ a’ fanatismusig imádja alkotmányában az ót és hagyo
mányszerűt. Ne szólj neki semmit a’ civilisatio’ előhaladtáról 
’s azon változásokról, mellyeknek ezen előhaladásból, ha
bár észrevétlenül is, szükségképen származniok kell: ő ta
gadja, hogy előre haladunk, ’s átkoz minden változtatást; 
sőt még a’ kereset- és műipar ’s ezeknek csodálatos hódítá
saik sem lelnek ő benne kegyes b író t, ’s kevésbe múlik, 
hogy azon szép és boldog időket nem óhajtja vissza, midőn 
az atya, békés kunyhójában, feleségével és gyermekivel ma
ga gyártott mindent, a’ mire szükségök volt. — Szinte tu 
datlan az igazi vagyis ultra-tory a’ statusalkotmányok’ the- 
oriájában ’s a’ polgári és fenyitő törvényhozásban. De a’ mi 
leginkább kitünteti ezen pártot,  az vallási nézetei. Valóban 
szinte megfoghatatlan, hogy azon korban, mellyben élünk 
’s egy ollyan országban mint Anglia, illy szenvedélyes tii- 
rolmctlonsóg-nralkodhatik. A római catholica egyház niég min
dig egyik legfőbb gyűlölet’ tárgya valamennyi ultra-torynak, 
’s ők komolyan azt hitték, hogy Ü-Angliának el kell sűlyedni 
azon napon, mellyen az alsóházban a’ legelső catholicus 
széket vön. Egyébiránt ezen pártra nézve a’ legutolsó követ
választások szintolly kevéssé valának kedvezők, mint az ultra- 
jadicalokéra nézve. — A’ m é r s é k e l t  t o r y p á r t ,  inelly-

líthatott fel ’s törölhetett el. Hihetőleg illy vállalat a’ mai 
korban meg volna vetve egész Európától.)

Az egész czikkely vastag tudatlansággal ’s franczia paj- 
kossággal okoskodik az anglicana egyházról ’s a’ király’ ha
talmáról az egyházi dolgokban. Hogy ezen czikkelyben elő
forduló vastag publicistái ’s egyházi tévedések az anglicana 
eSyházra nézve honunkban a’ Hírnök által ne terjesztetnének 
többé, czélirányosnak tartom azokat itt megczáfolni; mire 
magamat annyival inkább képesnek tartom, mivel nemcsak 
mint történet-, statistika- ’s jogbűvár ismerem jobban az 
angol constitutiót és az anglicana püspöki egyházat, mint a’ 
pajkos íranczia; hanem mivel egyszersmind 2 0  esztendő óta 
foglalatoskodom egy nagy munka’ kidolgozásával a’ római ca
tholica , keleti vagy görög, protestáns, anglicana és uni- 
taria egyházról diák nyelven.

Hogy a király az uralkodó egyház’ feje, ez nemcsak az 
anglicana, hanem a’ protestáns egyház’ dogmája is. VHI. 
H e n r i k ,  midőn 1533dik esztendőben magát ’s Angliát a’ 
pápától és római katholika egyháztól elszakasztotta, ámbár 
még a katholika vallás mellett maradt; mindazáltal nem is- 
meré sem az anglicana sem a’ protestáns egyház a’ fejedel
meket általános (absolutus) és határtalan uralkodóknak az 
egyházi dolgokban. Igaz ugyan, hogy VIII. Henrik, fia 
VI. E d u a r d  s E r z s é b e t  királynő’ mint ollyak viselték 
magokat; de ez csak visszaélés volt.

Nem igaz, hogy az angol királynőnek joga van, az an
glicana egyház’ vallási symbolumához uj czikkelyeket adni 
vagy némellyeket abból elvenni vagy megváltoztatni. Az an
glicana egyház vallástétele az Angliában történt reformatió- 
tól fogva olly változatlan m arad t, mint azt a’ cantuariai 
(Canterbury) érsek C r a n m e r  T a m á s  VI. Eduard király 
alatt kidolgozta, s a’ királynak nincs joga azt változtatni; 
sőt a király, midőn trónra lép, esküvel tartozik megígérni, 
hogy az anglicana vallástételt tisztaságában, az anglicana 
egyházat pedig jogaiban fentartani fogja. Tudva van, hogy 
az anglicana egyházban a’ tökélyithetőség’ elve (princípium 
perfectibilitatis) s az előrehaladás koránsem uralkodik, mint 
a protestáns egyházban, ’s az anglicana egyház azt véli, 
hogy maga, e c c l e s i a  s o l a ,  s al  vi f  ica. Hamis azon állítás, 
hogy Erzsébet dogmákat állított fel ’s törlött el.

►Szinte nem igaz, hogy az angol királynő hatalommal bir, 
a’ l i t u r g i á t  m e g v á l t o z t a t n i .  Az anglicana liturgia 
VI. Eduard korától fogva változatlan maradt ’s bizonyo
san még sokáig maradand; mivel az anglicana egyház’ val

lástételével össze van kapcsolva. Csak az anglicana egyház’ 
synodusa által, a’ király’ helybenhagyásával, reformáltathat
nék az anglicana liturgia.

A’ dévaj franczia az angol királynőnek a’ világi ’s egyházi 
dolgokban olly hatalmat ’s önkényt tulajdonít, mintha Nagy- 
britanniának nem volna constitutiója, ’s mintha az angol ki
rály absolutus monarcha volna, l lá t  nem tudja a’ franczia 
journalista, hogy a’ nagybritanniai király’ kezei, valamint a’ 
világi, szintúgy az egyházi dolgokban, a’ törvények ’s a’ 
parlament által megköttetvék ? Ha a’ nagybritanniai király 
az egyházi dolgokban olly nagy hatalommal bírna, minőt 
neki a’ franczia journalista bőkezűen tulajdonít, az irlandi 
catholicusok’ emancipatiója sokkal előbb megtörtént volna 
azon véghetetlen parlamenti vitatások ’s irlandi vérontás nél
kül ; a’ boldogtalan irlandi dézmaper már régen eldöntetett 
’s ama’ nagy férfi’ , O’Connell’ , izgatása felesleg, sőt 
büntetésre méltó volna !

Az igaz, hogy az angol királynőnek, nemcsak mint az an
glicana egyház’ fejének, hanem általában ’s mint fejedelem
nek, vi s u p r  e mí  j u r i s  c i r c a  s a c r a ,  joga van a’ praela- 
tusok’ egyházi rendeléseit jóváhagyni vagy elmellőzni; de 
nincsen joga, tetszése szerint uj egyházi rendeléseket tenni.

Az angol királynőnek ugyan joga van, ha neki tetszik, a’ 
praelatusok’ megyéit a’ végre meglátogatni, valljon teljesítik 
e fontos és nevezetes kötelességeiket ‘? ’s őket megyéiknek 
vizsgálására szorítani, vi s u p r e m a e  i n s p e c t i o n i s  e c -  
cl  e s i  a r u m ;  de ezen joggal cathol. fejedelmek is bírnak. 
Ugyszinte jo g g a l , püspököket nevezni ’s letenni, cathol. 
monarchák is bírnak ; p. o. a’ magyar király ’s francziák’ 
királya, a’ római pápa’ megerősítési joga itt önkényt ér
tetvén.

Protestáns és római cathol. monarchák is rendelnek néha 
közönséges ’s nyilvános könyörgéseket, p. o. háború’ vagy 
dögvész idején : miért látja tehát ezt a’ franczia journalista 
különösnek s nevetségesnek ‘? A’ királynő pedig nem maga 
készíti a könyörgéseket, hanem a’ kormány a’ királynő’ ne
vében vagy a régi formulákkal él, mellyek még VI. Eduard’ 
korából vannak és a’ „ C o m r a o n p r a y e r  - B o o k b a n  (kö
zönséges imadságos könyv) találtatnak, vagy midőn a’ környiil- 
állasok valamelly változást kívánnak, ezen változást a’ can
tuariai érsekre bízza. A’ királynő’ említett felszólítása a’ vé
tek és libertinismus ellen nem egyéb volt mint az ,  melly 
minden király’ vagy királynő’ halála után az uj fejedelem’ 
nevében közrebocsátatik, mi n t áz  angol újságok határozot

tanjegyezték  meg. A’ journalista’ okoskodása, midőn azt 
mondja: ,,la forme et le fond de cette proclamation prétent 
également a’ la plaisanterie,“ valóban batránkoztató ’s em
bertelen.

Midőn pedig a’ franczia journalista nevetségesnek tartja, 
hogy 18 esztendős királynő’ hatalmában áll a’ főpapok’ ren
deletéit helybenhagyni vagy eltörleni, azoknak megyéit meg
vizsgálni ’s őket a’ megvizsgálásra szorítani, püspököket ki
nevezni ’s letenni, és a’ közönséges imádságokról rendelkezni: 
a’ franczia journalista nem tudja vagy tudni nem akarja, 
hogy Angliában a’ ministerek a’ király’ vagy királynő’ nevében 
uralkodnak ’s azért ők (nem a’ király) a’ nemzetnek felelet
tel tartoznak, és hogy Angliában ama’ politikai elv, mellyről 
a’ francziák még szóval vetekednek: Le  r o i  r é g n e ,  m a i s  
il  ne  g o u v e r n e  p á s  (a’ király uralkodik, de nem kor
mányoz; rex regnat, séd non gubernat), egész terjedelmében 
fenáll.

Ezen jegyzéseimből elegendőkép kitetszik, hogy mindaz, 
mit a’ franczia journalista az angol királynő V i c t o r i a ’ 
határtalan hatalmáról az egyházi dolgokban állít , csak 
puszta fecsegés ’s vastag tudatlanságot árul el. Ellenben ál
lításomat következő munkák is igazolják: The history of the 
reformation of the church of England, by G. B u r n e t .  
3 Voll. London 1679.1681. 1715. Ecclesiastical Memorials 
relating chiefly to religion and the reformation of it and the 
emergencies of the church of England under Henry VIII., 
Edward VL and Mary, by J. S t r y p c .  3 Voll. London 1721. 
Ecclesiastical law (egyházi törvény) by R. Bur n .  4 Voll. 
London 1767. II. L. B en  t h e m ’s englischer Kirchen- und 
Schulstaat. Aus dem Englischen übersetzt. Leipzig 1732. 
Das allgemeine Gebetbuch, oder die Agende der vereinigten 
Kirche von England und Irland, nebst den Glaubensartikeln, 
aus dem Englischen übersetzt von 1). J. II. Ki i pe r .  London, 
1820. Geschichte der protestantischen Reform in England, 
in einer Reihe von Briefen an alle verständigen und billigen 
Engländer, von W i l l i a m  C o b b e t . *) Aus dem Englischen 
übersetzt. 4 Bände. Offenbach 1S27. Angliának históriája 
II u m c tói és L in  g a r  d tói '*"*). Dunamclléki vizsgáló*

*) Boldogult C o b b e t  szabadéinál protestáns volt.
**) H unié anglicana egyház’, L i n g a r d  pedig római catholica egy

ház’ követője.



hogy a’ carlospárliak Guadalaxarát elfoglalva tartják, ’s hogy 
Espartero L o r e n z o ’ ’s Ora a’ osztályaival Alcalában és 
Madridban áll. Madrid csendes volt. — 4) B o r d e a u x ,  
sept. 2 5 regg. 2 1/2 órakor. A’ madridi posták 16. 17. és 18- 
ról nem érkeztek meg; azonban e’ fővárosból Kiről költ tu
dósítások nem jelentenek semmi nevezetest; csak hogy Es
partero a’ löki cortesiilésben az alkotmányra megesküdött.

A’ „Journal des Débats“ a’ fentebbi tudósításokat követ
kező észrevételekkel kiséri, mellyekben azonban, mint a’ „Ga
zette de France“ igen helyesen jegyzi meg,  don C a r l o s ’ 
állított hadmenete felől nehány igen merész vélemény fog
laltatik : „Don Carlos’ Madrid elleni táborozásának vége van. 
O visszatér az Arragonia ’s Uj-Castilia között fekvő hegysé
gekbe, még pedig a’ legrövidebb utón, t. i. a’ Madridból Sa- 
ragossába vivő országúton, háta mögött hagyván mindazon 
alkotmánypárti vezéreket, kik a’ főváros’ falai alá siettek. 
— Felette csodálatos, hogy a’ carlosi tábor, midőn a’ hegy
ségben (Cantavieja’s Albarracin között) ugyanazon vezérektől 
szemmel tartatva, szállásolt, módot ta lá lt ,  szemességöket 
olly igen kijátszhatni, hogy rögtön Madrid’ tartományába üt
hetett ’s e’ városhoz két órányira küldhető guerilláit. Espar
tero ’s tiszttársai solia sem «igyekszenek az ellenséget meg
támadni, midőn elöttök ál l ;  hanem táborozásait végrehaj
tani engedik ’s megelégszenek azzal, hogy háta mögött sza
ladgálnak ’s a’ pártütés’ meggátlására talpon állanak. — A’ 
carlosi legújabb hadszállitványnak nem volt czélja , Andalu- 
siába nyomulni (mit egy okos ember sem hitt) , sem pedig 
a’ madridi vagy toledoi tartományban maradni. Don Carlos’ 
generáljai jól tudták, hogy őket a’ királyné’ vezérei, kik sok
kal nagyobb ’s jobb szerkezetű haderővel bírnak (?), követen- 
dik. '■— E ’ szerint a’ carlosiak’ czélja volt, élelmet gyűjteni 
olly tartományban, mellyet a’ háború még ki nem merített, 
’s azután visszamenni a’ hegyek közzé, nem lévén még elég 
erősek arra, hogy Uj-Castiliában megfészkelhessék magokat. 
Azonban még más szándékuk is leli etett az élelemszerzésen 
kívül. A’ carlosi hadsereg’ dereka egyesülni fog Zariate- 
guyval, ki mióta Segoviából visszatért, elkiilönözve állott a’ 
soriai hegységekben, ’s most már délszakra a’ Duerótól Val- 
ladolidig, O-Castilia’ fővárosáig (melly egyébiránt a’ Dueró
tól éj s z a kn a k fekszik) , elónyomulhatott. Sőt ki tudja, 
visszanyerhetendik e az alkotmánypárti vezérek előbbi állá
saikat a’ saragossai utón , ’s által fognak e mehetni akadály 
nélkül a’ Siguenza ’s Molina között fekvő hegyeken’? Egyéb
iránt a’ most történtek arra mutatnak, hogy a’ carlosi had
sereg, valahányszor akar, mindig képes gyorsan előnyomulni 
Madrid felé. Ebből uj szövevény származik, melly a’ királyné’ 
vezéreit hadmunkálataik’ ollyképeni összeszorítására kény
szeríti, hogy mindenkor rövid idő alatt Madrid’ segítségére 
siethessenek.“

A’ „Gazette ,de France“ a’ madridi September’ 16. és 17di- 
kei posták’ elmaradásának azon okát adja , hogy ezen napok
ban Zariateguy Segoviához közeledett, más részről pedig a’ 
carlosiak Guadalaxarát állották e l ,  ’s igy a’ madriddali kö
zösülés éjszak felől el volt zárva. A’ „Journal des Débats“  
megjegyzi, hogy ezen napokról a’ követségi kurírok is ,  kik 
Madridból minden szombaton indulnak ’s pénteken vagy va
sárnap érkeznek Parisba, elmaradtak; de ezen journal azt 
véli, hogy ezen elmaradás most nem az út’ elzárása, vagy 
a’ carlosiak’ letartóztatása miatt tö r tén t , hanem hogy La- 
tour-Maubourg ur (franczia követ Madridban), fontos törté

netek’ várásában, a’ kurírokat 24 órával későbben fogta út
nak ereszteni.

Carlistai tudósítások szerint St. Sebastianból September’
18 dik áról 350 angol, a’ brit légiónak utolsó romladéki, akar 
ki fognának fizettetni, aka r nom,  Angliába visszakésziiltek. 
September’ lödikán véres vitába keveredtek az „Infante“  nevet 
viselő christinoi ezereddel, melly a’ 1 4diki ütközetben legel
ső futamodott meg; 17 christino esett el ’s 2 2  sebesült meg; 
az angol tengerészcsapat oszlatta szét a’verekedőket. Ugyan
ezen csapat September’ I l di kén,  Andoainnál, segedelmükre 
sietett a’ christinóknak, de útját szekerek és szökevények 
által elzárva találta. — Az angol „Courier“ szerint a’ londoni 
spanyol követség három személyt nevezett k i , kik vizsgálat 
alá vennék azon követeléseket, mellyeket az angol légiónak 
a’ legnagyobb nyomorúságban visszatért töredékei a’ spanyol 
kormányhoz intézhetnének. Don Jose-Maria B a r r e r o  len
ne e’ bizottság’ elnöke. A’ remény azonban e’ bizottság’ 
munkálatinak sikeréhez annál csekélyebb, minthogy az me
rő polgáriakból áll, a’ követelések pedig egészen hadi ne
műek.

A’ „Sentinelle des Pyrénées“  szerin t, az andoaini tem
plomban elfogott 123 angol katona ’s 13 tiszt agyonlövetett. 
Most már az angol segédsereg’ tisztjei a’ Corunnában elfo
gott carlospártiukon visszatorlást akarnak gyakorolni. Az 
angolok Fontarabiát odahagyák, ’s félő, hogy e’ városból a’ 
christinók mind ki fognak takarodni. Az „Infante“  ezredben 
12 katonát gyávaságukért saját tisztjeik öltek meg, 50en pe
dig tulajdon bajtársaik karddal ejtének sebeket.

P o r t u g á l t  a.
Az angol „Courier“  következő levelet közöl Lissabonból 

September’ 13 d i kár ó l : „Azok, kik a’ két ellenséges pártnak 
megegyeztetését ohajták, várakozásukban igen nagyon csa
latkoztak , mert a’ cortes ezen tárgy’ vitatását a’ folyó hó
nap’ 27ikére halasztotta el; mi a’ mostani körülményekben 
világosan azt mutatja, hogy a’ cortesnek épen nem szándéka 
a’ chartistákat akarmi módon is egyezkedésre meghívni. Ez 
annál sajnálatosb dolog, minthogy a’ köz vélekedés szerint 
a’ tartományok a’ charta , a’ főváros pedig a’ constitutio mel
lett vagyon , ’s igy egy véres és tartós vitánál egyebet nem 
várhatni. Sajnálva Írom kegyednek, hogy az Angolok Lissa
bon’ lakosi előtt épen nincsenek kedvességben. JNekik tulaj- 
donítatik minden szerencsétlensége az országnak , ’s a’ pol
gárháború , valamint a’ kereskedésnek elsüllyedése, az an
gol befolyás’ szülötteinek tartatnak. A’ cortesiilésekben e’ 
tárgy nem egyszer ’s épen nem kímélő kifejezésekben jö tt  
már szóba. A’ múlt vasárnap az itteni nemzeti őrségen ’s 
jelenlévő katonaságon szemle tartatott. Némellyek azt vita- 
t ák , hogy 13,000 ember volna fegyver a la tt ;  de pontosabb 
számolat, szerint aligha több volt 4000nél. Egyébiránt állá
suk ’s egész kiiísejök igen jó volt, ’s egész napon át a’ leg
szebb rend uralkodott a’ fővárosban. Ataljában hogy itt a’ 
rend olly liiven megőriztetett mindeddig, azt leginkább 0  1 i- 
v e i r a ’ characterének ’s bölcs rendszabásainak kell köszönni, 
kit tántoríthatatlan becsiiletességcért mind a’ chartisták mind 
a’ constitutionalisok egyiránt becsülnek. A’ kincstár’ állapot- 
ja felette szomorú. A’ vámok’ bejövetelei már előre is med
dőkké tétettek az által , hogy a’ papirospénz a’ vámházaknál 
teljes értékében fogadtatott el ; most azonban már csak a’

több járt J 60.000 embernél, és igy több mint minden eddig 
fenálló vasúton annyi idő alatt. A’ London ’s Birmingham 
közötti 24 angol mérföld hoszaságu vasúton az első 40 nap 
alatt 59,150; a’ Liverpool és Manchester között lévőn első 
évben 430,443 ; a’ nürnberg-fiirthin szinte első évben 449, 
399 ; a’ finissel antwerpin első hónapban 32,282 , első esz
tendőben pedig 56 5,210 utas volt.

A’ szerencsétlenül járt gőzhajók’számát, melly eddig csak 
az angolokra szórítatott, egy franczia is neveié. A’ „Yulcan- 
ban,“ melly Orleans és Nantes között járt, az üst elpattant ; 
7 ember éltét veszté, a’ többi utasok pedig tetemesen megse
besültek.

Spanyolország*.
A’ September’ 24i „Moniteur“  következő telegrafi tudósí

tást közöl Bordeauxból, sept. 22röl esti 5 órakor: „A’ I l ik 
katonaosztály’ parancsnoka a’ hadministerhez. A’ madridi 
posták 16 és 17ről nem érkeztek meg. (Ez már Bayonneból 
is jelentetett.) — A’ Saragossából 19érői költ levelek nem 
mondanak semmi nevezetest ; a’ Santanderből 1 5ről kőitek 
jelentik, hogy ott egy a’ kormánytól független junta alakult 
a’ tartomány’ védelmére.“ — A’ madridi sept. 16. és 17i pos
ták’ kimaradása a’ párisi kereskedőcsarnokban sept. 23kán 
Madrid’ állopotjára nézve bal hírekre adott alkalmat, mellyek 
szerint ott az anarchia a’ legmagasb fokra jutott;  K r i s z t i n a  
királyné leányostul ismeretlenül (incognito) próbálta elhagy
ni a’ fővárost; de mindketten megismertetvén, visszavitet
tek ’s most a’ nép által őriztetnek ; továbbá ideigleni kormány 
állítatott, ’s a’ cortesek zajongva voltak kénytelenek eloszla
ni. Mindezen hírek valósulást kívánnak. — Egy bayonnei 
levél szerint (sept. 2 1 ről) Valladolid, Leon, Oviedo’s Bur
gos is, Pamplona’ és Santander’példájára, független juntákat 
szerkesztőnek.

Telegrafi tudósítás (a’Moniteurben, sept. 25dikéröl) : „Ma
drid, sept. ISdikán, esti 11  órakor. Es p a r t e r ó n a k  Ma
dridba érkezte’ következésében a’ carlisták Mo n d  ej á r i g  ’s 
Gu a d a l a x a r a i g  vonultak vissza. A’ christinoi hadsereg, 
melly ez utóbbi város és A l c a l a  között állott, követi őket. 
Úgy hiszik, hogy don Carlos S i g u e n z a  felé fog fordúlni, 
hogy itt Zariateguyval egyesüljön. — Madrid tökéletesen csen
des. Or a a  minden órán váratott a’ városba.“

L e g ú j a b b  t e l e g r a f i  t u d ó s i t  ás  ok. („Moniteur“ 
sept. 2  6 .) — 1) B a y o n n e ,  sept. 24. esti 5*4 órakor. A’ 
madridi postakurirok 19ig ismét kimaradtak, a’ saragossai 
hírlapok pedig 2 1  ig semmi újat nem mondanak; azonban 
bizonyosnak hiszik, hogy Z á r i  a t e  g u y  don C a r l o s  szál az 
Alcala ’s Guadalaxara felé vivő utón egyesült. — 2 ) B a y o n n e ,  
sept. 24. esti 8*4 órakor. M a d r i d ,  sept. 20. E s p a r t e r o  
részintes ütközetet tartott a’ pártosokkal, kik visszavonul
tak ltanerába ’s Tendillába, a’ Henares’ bal partján, Madrid
tól 12 órányira. — O r a a  tegnapelőtt (18.) Ihletében volt 
’s megindult Guadalaxara felé , a’ fővezérrel (Esparteróval) 
egyesülendő. Zariateguy 18án Valladolidot elfoglalta. — 
Egy indítvány , melly szerint a’ cortesek nyilvánitandók va- 
lának, hogy a’ jelen ministerium nem birja bizodalmukat, a’ 
mai ülésben (sept. 2 0 .) h á r o m  szótöbbséggel félrevettetett. 
— 3) B a y o n n e ,  sept. 2 5. reggeli 5 órakor. A’ madridi 
posta mégis hibázik; hanem egy angol cabinetkurir, ki mel- 
lékuton jö tt  keresztül, Madridot 2 0 án hagyta el. Ez jelenti,

A’ kisiledóvó intézeteket Magyarországban 
terjeszt« egyesületek.

Ezen a’ külföldről olly hamar és szerencsésen honunkba 
átplántált közhasznú növénynek bővebb megismertetése vé
gett ,  az egyesület’ titoknoka, K a c s k o v i c s  Lajos ur által 
nem rég kiadott 1 S37i évkönyvéből következő kivonatot köz
lünk: ,,A’ kisdedóvó intézeteket Magyarországban terjesztő 
egyesület’ keletkezésére főleg B r u n s w i c k  Theresia grófné, 
’s az általa B e n y o v s z k y  Zsigmond gróf’ segélyével, kül
földről hazánkba áltültetett kisdedóvás’ isteni ideája nyújtott 
alkalmat. A’ tisztelt grófné 1828ban nehány emberbarát’ se
gélyével Budán, a’ Krisztina-városban, az első kisdedóvó 
intézetet létesité. Csakhamar, az intézet’ eszméjének terjed- 
téve l, támadtak pártfogók, ’s az intézetek Buda-Pesten meg
szaporodtak, sőt azon kívül is, jelesül Pozsonyban, Beszter- 
czebányán , Nagyszombatban, Szekszárdon , Belaczon’s más
hol. — A’ költséget eleinte adakozások’ utján kelle besze
rezni. Azonban már 1829ben voltak, kik valami társaság’ 
egybeszerkesztését sürgették; de ezen társaság csakhamar 
eloszlott. Később a’ b u d a i  intézetek’ íentartására , a’ városi 
tanács’ közbenjártával, „Bizottság“  neve alatt ismét kelet
kezett egy társaság, melly mai napig is fenáll, sőt hálát 
érdemlő buzgósággal ügyel a’ budai kisdedóvó intézetekre, 
miután t. i. ezek a’ budai nemes A s s z o n y  - e g y e s ü l e t ’ 
gondja alá jutottak. — A’ p e s t i  intézetek egy ideig a’ bu
daiakkal egy ügyelés alatt voltak, de miután ezeket a’ tisz
telt Asszony - egyesület vévé gondja alá , magokra marad
ta k . . . .  A’ belvárosit, melly 1831ben Brunswick Theresia 
grófné által alapítatott, rövid ideig nehány adakozó ember
barát segité, de később egyedül S z e n t k i r á l y i  Mó r i c z  
Pest vármegyei főjegyző urnák köszöné fenmaradását; ’s ez 
adott tulajdonkép alkalmat az országos egyesületnek támad- 
tára, Ugyanis 1834ben a’ tisztelt főjegyző ur és több rész
vevő az iránt tanácskozának, mikép lehetne ezen intézetet 
a’ koldulgatás’ elmellőztével biztosítani; ’s javaslatba jött, 
hogy e g y e s ü l e t  alkottassék , még pedig kiterjedt alakban, 
azaz, nem a ’  már haldokló egyes intézet’ íentartására, ha
nem a’ kisdedóvó intézeteknek Magyarországban terjeszté
sére. — Több melegebb részvétii hazafi hivatott meg F e s 
t e t i c s  Leo grófhoz tanácskozásra, kik is nevök’ aláírásával 
kötelezék magokat az egyesület’ létrehozására. Aláírási ívek 
nyittattak meg 6  egymás után következő évre, évenkénti 6  
pengő forint’ befizetésére. 1836ban, martziusban, már lOOan

lévén aláírva, a’ tisztelt gróf az aláirottakat egybehivá, kik 
is az egyesületet megalkották, szabályokat hoztak ’s végre
hajtó választmányt neveztek ki.

Az egyesület’ czélja: a’ kisdedóvó intézeteket Magyaror
szágban n e v e l ő k ’, vagyis helyesebben mondva, k i s d e d 
ó v ó k ’ k é p z é s e  á l t a l  t e r j e s z t e n i  f ő k é p e n .  Erre 
nézve egy p é l d á n y  - i n t é z e t ’ felállítása határoztatott, 
mellyből t. i. idővel az érdeklett ügyes kisdedóvók kikerülje
nek ’s az 'országban szerte létező óvó - intézetekbe szétosz
tassanak. Tisztelt Festetics Leo gróf arra kötelező magát, 
hogy ezen példány-intézetnek alkalmas telket fog adni T o l 
n á n ,  sőt itt a’ szükséges épületeket is saját költségén fel
állítatni. (Valóban a’ tolnai példány-intézet a’ folyó évi má
jus’ havában már meg is nyittatott.)

A’ tolnai példány-intézetbe vagy azon kívül is felveendő 
tanító nevendéknek 1) magyarul és németül k e l l  tudni, ’s 
valamelly részes tag vagy tanító álta l,  személyes ismeret
ségnél fogva ajánltatni. 2 ) A’ felvettek Tolnán élelmet, szál
lást,  fű tést ,  könyveket és szükséges bútorokat kapnak; de 
ruhát nem. Ha kit Tolnán kívül taníttatna az egyesület, an
nak ezek helyett évenként 50 pengő forint segélypénzt nyújt.
3) Minden illyen nevendék tartozik a’ kiszabott órákat az 
iskolában tölteni ’s a’ kisdedóvási és oktatási tárgyakat saját 
használatára leirni és megtanulni, mi nélkül alkalmazta
tásra számot nem tarthat. 4) Alkalmaztatásuk’ esetében köte
le z te le k  a’ kapott segélypénzt vagy költségeket hónapon
kénti két pengő forintnyi részletekben visszafizetni. 5) A’ ta
nításra lépendő, alkalmas voltáról bizonyítványt nyer, melly 
az egyesület’ igazgatójának és titoknokának, úgy a’ tolnai 
példány-intézet’ igazgatójának vagy az illető tanítónak alá
írásával ’s pecsétjeivel lesz ellátva. — Uj intézetek is kaphat
nak segedelmet az egyesülettől akar pénzben, akar oktatás
szerekben, ha azok’ megtérítésére az uj intézetet felállítani 
akarók elegendő biztosságot nyújtanak.

Jelenleg az egyesület 207 részes tagból áll; igazgatója 
1837re gróf F e s t e t i c s  Leo, aligazgató S z e n t k i r á l y i  
Móricz, titoknok K a c s k o v i c s  Lajos, ügyvéd S i m o n  Flo- 
ren t,  pénztárnok A n t a l  Mihály. A’ hat forintos részeseken 
kivűl több tetemesb adakozókkal is dicsekszik az egyesület, 
legelői uralkodó Királyunk Ő Felségével, kinek kegyes ado
mánya „ E l s ő  a l a p í t v á n y “ czím alatt kamatoz. A’ P é c s 
b e n  l a k ó  h a z a f i a k ’ a l a p í t v á n y a ,  ’s a’ F o r g ó - a l a 
p i t  vány  már e’ czímökben mutatják, kiktől származtak.“

A' híres polyglottus M e z z o  f a n  te,  a’ magyar tudós társaság
nak tagja , valóban nem tébolyodott meg ’s nem tartózkodik 

Nápolyban az örültek' házában.
( Tol dal ék a’ Hí r nök’ 23 dik számához, )

En már a’ Ilirnök’ 23dik számában , többnyire a’ magyar 
tudós társaságnak (ámbár annak tagja koránsem vagyok) 
érdekében jelentettem , hogy a’Jelenkor’, a’ budai’s pozsonyi 
újságok’ stb. Jtudósitása, hogy a’ hires M e z z o  f a n  t e  meg- 
tébolyodott ’s Nápolyban az őrültek’ házában tartózkodik, — 
h a m i s  k ö l t e m é n y .  Megczáfolásomat más honi újságok 
nem vették lapjaikba; de most *) a’ bécsi „ B e o b a c h t e r “  
hiteles kútfőből megczáfolja a’ pozsonyi német újságot (melly 
a’ költött tudósitást szokása szerint kútfő’ jelentése nélkül 
közlötte), állitván , hogy Mezzofante nem tébolyodott ’s ko
ránsem Nápolyban az őrültek’ házában tartózkodik, hanem 
Rómában a’ „Quirinale“  palotában ő szentsége’ szomszéd
ságában lakik , ’s hogy ő szentsége gyakran társalkodik vele. 
Most megczáfolásomhoz (a’ Ilirnökben) még azt tehetem, 
hogy méltóságos ’s fötisztelendő püspök J or  d á n s  zky Elek 
ur , midőn folyó esztendőben Rómában vo l t , Mezzofantéval 
több nyelven beszélt **). Mezzofante a’ püspök’ huszárjával 
is beszélt magyaréi; az első kérdése ez volt: „Hová való 
fiam?“ — Megczáfolásommal elébb, mint ezt sept. Ildikén 
a’ Hírnökbe küldöttem, még September’ 4dikén, 5dikén és 
lOdikén három más hazai újságot kínáltam, de ezekbe nem 
iktattatott be. Csak a’ „Hírnök“ nem késett, a’hamis tudósi
tást, mellyet a’ „Jelenkorból“  vett föl, megczáfolásom által 
igazítani. Ezt igen bölcsen cselekedte. Agnitio erroris est 
primus gressus ad emendationem , és sokkal jobb megvalla- 
ni: peccavi, Domine, et graviter peccavi, — mint a’ meg
esett hibát tagadni, vagy eltitkolni, mentegetni , elsimíta
ni. ’S a’ történt hibát megvallani már azért sem szégyen, 
mivel — e r r  a r  e h u m á n u m  e s t .

Esztergomban, sept. 30dikán.
Dr. fíumy.

*) Sept. 26dikán.
**') Diákul Mezzofante c l a s s i c e  beszél.



tartozásnak felét lehet papirossal fizetni, a' másik felében csak 
kész pénzt vesznek el. A’ lissaboni bank, mint mondják, 
több Ízben szólítatott fel, hogy a’ kormánynak nyújtson se
gedelmet. — Ha a’ béke helyreállítatnék, ’s ha azon erőtel
jes rendszabások, mellyek a’ zavarok’ kitörése előtt hozat
tak , folyvást megtartatnának: akkor a pénzügyeket még 
nem volna lehetetlen jő lábra állítani. Mint hallik , e tárgy 
komolyan foglalatoskodtatja a ministeriumot5 s a pénzügj- 
ministernek gyakori értekezései Bo y d  úrral, több londoni ca- 
pitalista’ iigyviselőjével, oda mutatnak, hogy valami újabb 
pénzügyi munkálat van készülőben; de az aligha fog talpra 
állhatni, mig az országot polgárháború szaggatja.“

\ c m c t o r s z  <í g'.
Egy September’ 25dikén kiadott cabincti rendelet felvilágo

sítja ’s kiegészíti az eddigi porosz censurai rendszabályokat. 
Érdekesebb pontjai a’ következők: 1 ) minden könyvnyomta
tó ,  ki censori törléseket kijelel, az 1819diki könyvvizsgálati 
rendelet’ lödik szakaszában kijelelt büntetés alá esik; 2 ) min
den belföldi könyvárus, akar bir a’ külföldön is könyvárus
bolttal , akar nem , az imént érdeklett büntetés alatt köteles 
az általa külföldön nyomtatandó, vagy csak a’ külföldre szánt 
árúkat nyomtatás előtt a’ belföldi censurának elejébe terjesz
ten i ; 3 ) a’ tiltott könyveknek nemcsak kiadása és árulása,
hanem azoknak kirakása és k í n á l á s a  is büntetés alá esik, 
még pedignemcsak a’könyvkereskedést mint keresetet űzőkre, 
hanem minden egyébkire nézve is. Az utóbbiaknál ezen bün
tetés a’ harmadszori vétségnél 3 —12 hónapi fogságból, ’s 
többször ismételt vétségnél e’ büntetés’ kétszeres mennyisé
géből áll, ’sat.

A’ bajor követkamara September’ 27dikeig a’ kisajátítás’ 
(expropriatio) törvényjavaslatát elveiben és több pontjaiban 
heves vitatás után csakugyan elfogadta. E’ törvény tetemes 
előmozdításul szolgáland az országban felállítandó va s í i t á k 
n a k  ’s igy a’ bel- és külföldi kereskedésnek; minélfogva mél
tán csodálhatni, hogy a’ kisebb birtokosak’ önzése (mert az 
első kamara ajánlotta a’ rendszabást) ezen különben progres
siv országban is olly makacsul szegült a’javaslatnak ellene.

A’ göttingeni százados ünnepen jelenlevő nyelvtudósok egy 
a’ német természetbúvárokéhoz hasonló egyesület’ terve iránt 
egyeztek meg. Előkészület végett H u m b o l d t  Sándor’ elől- 
iilése alatt gyűlést tartottak, mellyben T h i e r s c h  tanácsost, 
kitől a’ terv’ eszméje származott, elnökké választották ’s jö 
vő évi gyülhelyül iNiirnberget határozták. Némi tervekről is 
értekeztek P l  in i n s ’ és P t o l o m a e u s ’ olly kiadása iránt, 
melly a’ természettudomány’ és nyelvészet’ jelen álláspontjá
nak megfeleljen.

Cr ör Ö g o r s z ág’.
Athene, sept. 11.

Hir szárnyal némi részleges ministerváltozás felől; azon
ban úgy látszik , a’ szándéklott változtatás legalább el van 
halasztva. Ellenben azt mondják, hogy R u d h a r d t  mini- 
ster-elnök elbocsátatását kérte ; de nem nyeré meg, ’s a’ mos
tani körülmények közt aligha meg is fogja nyerni. Remény
ü k ,  hogy ezen állítólag idegen befolyásból sziilemlett pilla
natnyi egyenetlenség ismét könnyen és hamar el fog igazgat
ni. Egy esemény fővárosunknak sok anyagot szolgáltat a’ be
szédre, t. i. ő felsége a’ királyné’ főudvarmesternéjének nehány 
nap előtt történt elbocsátatása. A’ kormánydolgok’ politikai 
feszegetői ebben is a’ politika’ befolyását láták, noha egé
szen más, nem pedig politikai körülmények okozták ezen ese
tet. — Tegnap ő felségeik „Maximilian“ gőzhajót megláto
gatók a’ Pyraeusban , hol a’ kikötőben fekvő különféle hadi 
hajóktól ágyudörgéssel ’s hu rrah -kiáltásokkal fogadtatának. 
Ő felségeik különös megelégedésüket nyilatkoztaták ki a’ ha
jó’ szerkezetére’s belső rendezésére nézve, ’s csak késő estve 
téltek Athénébe vissza. (Miinek, polit. Zeit.)

E g y v e  l e g ’.
liözéjitens'cri ^őzliajózás.

Alig lön megmutatva, hogy hajókat gőz’ segedelmével haj
tani lehetséges , mindjárt azon nagy hasznok is megismertet
tek , mellyeknek abból eredniök kelle. Az előmenetel felül
múló a’ várakozást. A’ leghoszabb ’s Tagadóbb folyamokon, 
valamennyi tengeren, sőt az Óceánon is most már szabályo
zott hajóutak vannak, mellyek a’ legtávolabbi helyeket is 
hamar egymáshoz kapcsolják. A’ tengerek által egymástól 
el külön ö z ö 11 népek most már gyors és biztos összeköttetési 
eszközökkel bírnak, ’s a’ szárazföld’ egyik részének érteke
zése a’ másikkal nincs kitéve többé a’ közönséges (vitorlás) 
hajózatok’ bizonytalanságának ’s elkésésénck.

E ’ tárgy’ Írója nem szándékozik arról egész kiterjedésében 
értekezni, hanem csak a’ középtengeri gőzhajózásra szorítja 
magát, melly leginkább előterjeszti azon revolutiót, mellyet 
e’ csodálatra méltó találmány a’ népekre gyakorol.

E ’ mozdító erőnek jelen állapotjában a’ szükség valamelly 
hajó’ elindulásakor megkívánja, hogy az elegendő kőszénnel 
látassék el; ez pedig az ut’ hoszaságához képest szaporítja 
a’ költséget, mellyet tehát hoszabb utazásoknál az idő’ rö
vidségének kell kipótolnia.

Máskép van ez tavakon és kisebb terjedelmű tengeren, hol 
a’ kőszén’ felrakására alkalmas köztéreken elosztott közeleb
bi helyek annyi raktárral bővelkednek, hogy a’ gőzhajónak 
csak csekély mennyiséget szükség elindulásakor magához ven
nie ’s több helye marad az árúczikkelyek’ számára , ennél- 
fogvást a’ gyorsaságon kivúl még ezen haszna is van ; a’ leg
gyorsabb ’s kényelmesebb szállítási mód pedig mindenkor 
egyszersmind a’ legolcsóbb.

A’ középtenger geographiai fekvésénél Togva mindazon tu 
lajdonságokkal bir, mellyek a-’ gőzhajózást magas tökélyfok
ra emelhetik.

Anglia ismerő meg legelőször e’ kedvezéseket. Mindenkor 
kapván az minden alkalmon , melly kereskedési jólétét elő
segíthetné, szabályszerű összeköttetést nyitott meg a’ közép
tengeren fekvő birtokaival. Kormánya hét év előtt gőzhajó
zást létesített Falmouth, Gibraltar, Malta ’s Corfu között; 
minélfogva most már teljes reménysége van , hogy azon rég
óta munkába vett tervet, melly Keletindiával a’ vörös ten
ger’ és Eufrates’ részéről eszközlendő összeköttetését tárgy- 
azza, valósulva látandja; ’s csakugyan több angol gőz
hajót látott már Suez, mellyek utasokat és leveleket szállí
tottak által Calcuttából és Bombáiból. így rövid idő múlva 
teljesülni fog N a p o l e o n ’ nagyszerű eszméje a’ közép ’s vö
rös tengernek a’ suezi tengerszorulat általi összekötéséről.

Az admiralság nem igen rég hat derék gőzhajót rendelt 
Egyiptusba utazók’ és levelek’ szállítására Falmouthból Ale
xandriába ; a’ keletindiai kereskedőtársaság pedig tulajdon 
költségén más négyet építtetett, mellyek a’ Calcutta és Suez 
közötti összeköttetés’fentartására szánvák, melly utóbbi hely
nél az Angliából’s Alexandrából megérkezett utazók’ leveleit 
veendik által.

Kereskedésünk’ általános törekvésének czélja, minél köze
lebb jutni a’ középtenger’ partmellékeinek különféle nemzet
eihez. Ezen előmeneteleiből a’polgárisodásnak, inúszorgalom- 
nak és kereskedésnek Ausztria ’s Francziaország nem kése- 
delmeztek annyira kedvező fekvésű trieszti ’s marseillei ki
kötőhelyeik által hasznokat huzni. Mind a’ két status olly 
helyzetben van,  hogy déli Olaszországgal, az Archipelagus’ 
szigeteivel, Görögországgal, a’ török birodalommal’s Egyip- 
tussal gyors és egyenes összeköttetést tarthat fen ; ennélfog
va nem hagyhatá figyelem nélkül ezen közösülés-módot a’ 
középtengerrel.

Ezen szabályszerű liajózatokkal a’ kereskedés védve van a’ 
tengeri rablások ellen, mellycktől az Archipelaguson annyi 
kárt szenvedett; a’ levélszállítás biztos, mivel a’levelek mos
tantól fogva el nem késhetnek , sem a’ közben fekvő nemze
tek által föl nem törethetnek; végre a’ keleti népek’ polgár-

isodásának meg vagyon adva a’ fő rugó. Még fontosbak azon 
hasznok, mellyek a’ kereskedésre közvetlenül háromlanak. 
Egyiptuson és Görögországon kívül Törökország jelen állá
sában tág mezőt nyit a’ műszorgalmi speculatióknak. Korné
lia’ nyers selyme, Albania’ famüve, Macedonia’ gyapjú és 
Thessalia’ pamutja, Bolgárország’ lenje, faggya , nyers bő
rei, ’s más tartományok’ és török szigetek’ olaja, gyümöl
csei, fűszerárúi jutányosán fölcseréltethetők selyem- és gya
potszöveteinkkel, aczél- ’s ékszerárúinkkal és más egyéb nap
térítői árúczikkelyekkel, mellyek a’ középtenger’ kikötőiből 
másod Ízben vitetnek ki.

A’ török pénzrendszer, melly olly sok változás alá van 
vetve, ’s Törökországnak Europa iránti viszonyai bankmun
kálatokra folyvást szolgáltatnak anyagot. De mindezen fog
lalatosságok’ végrehajtását gátolta az eddigi közösülés-mó
dok’bizonytalansága , mellyek a’ kereskedőknek nem engedők 
meg,  munkálataik’ kimenetelének idejét fölvethetni.

Általánosan zükséges volt, a’ megérkezésekre ’s elindu
lásokra bizonyos napokat határozni, hogy a’ kereskedők le- 
velezésöket szabályozni, váltómunkálataikat megkönnyebbí
teni, bankfoglalatosságaiknak elegendő kiterjedést szerezni 
stb. képesek legyenek. Tehát kétségkívül igen szükséges volt 
postákat létesíteni a’ tengeren; azonfelül előre is lehete lát
ni , hogy azok nemcsak minden költséget fedezni , hanem 
tetemes nyereséget is fognak nyújtani.

A’ legnagyobb hasznok az utazók’ szállításából erednek; 
mivel nemcsak a’ főutat egyik legszélső ponttól a’ másikig, 
hanem még inkább a’ kisebb utakat a’ közben fekvő helyekre, 
hol mindenik állomáson változnak az utasok, kell tekintetbe 
venni; annyival inkább, mert a’ középtenger’ kikötőin kí
vül, a’ görög Archipelagus és minden keleti tengerpartok 
egész Konstantinápolyig érintetnek. — Az utazóknak ezen 
átszállításán kivűl az igazgatóságok a’ levelek’ , drágaságok’ 
’s végre azon árúk’ szállítására is ,  mellyek nem igen nagy 
helyet foglalnak, mint selyem, biborbogarak, indigo stb., 
igazságos reményöket épiték.

A’ mi illyes vállalat’ gyakorlását i l le t i , főkép azon kor
mányok érdemlik meg népeik’ háláját, mellyek arra privatu- 
sokat buzditnak és segélnek. Egyéb körülmények közt ele
gendő okokkal meg lehet mutatn i, hogy a’ kereskedés más
kép koránsem részesülhet azon könnyebbségekben , mellye- 
ket a’ fenemlített mód nyújt számára.

Ausztria ’s Francziaország egyszerre vették munkába az 
időszaki gőzhajózat’ létesitését a’ középtengeren, ’s e’ két 
status mind a’ két nézetet elfogadta. Az ausztriai kormány 
nagylelkiileg követé az elsőbbiket; a’ vállalat’ kivitelét az 
ausztriai „Lloyd“ társaságnak engedvén; ellenben Franczia
ország jobbnak látá ezen összeköttetést saját rovására tarta
ni fén.

E ’ nagyszerű vállalatok’ kezdete felől folyvást igen kedvező 
tudósítások érkeznek ’s reményt nyújtanak még fényesebb kö
vetkezésre is. Különösen Ausztria igen munkásnak mutat
kozik. Lassanként a’ Lloydnak többtöbb hajói kerülnek ki a’ 
hajóműhelyekből , hogy a’ mostani szám szaporítassék ’s e’ 
vizeken mindenfelé lehessen járni. A’ szabályszerű összeköt
tetés Görögországgal, az Archipelagussal és Konstantiná- 
polylyal már elkezdődött ’s belőle megbecsülhetetlen hasz
nok háromlanak az ausztriai birodalom’ kereskedésére.

(Eco della Borsa.)

PÉ5ÍZ-FOLYAM.
Becs, September’ 26.

A’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 petes p .p..............105‘/a
„ „ „ „ r> 4 „ } } • • • •  1 0 0 ' / 33
v ,, y> 11 v  3  r) „ . . . .  / 9  / 1S

Kölcsönvett 1820. évről, 100 frnt............................... ......  . . . .
„ 1821. „ 100 „ ....................... „ • • • • 143%

Bécsi statusbank-kötelezvény 2% pcentért.............. ,, . . . .  66%

Dunavizállás Pozsonyban
October’ 5 ...................................................................................... 2 láb 4 uj.

Trattner és Károlyi’
könyvnyomtató-intézetében Pesten megjelent:

Magyar

törvénykezési Szótár.
Ara borítékba fűzve 30 kr. p. p.

Szeretett hazánk’ két utóbbi törvényhozásai, honi 
nyelvünk’, és ezzel szoros elválhatatlan kapcsolatban 
létező nemzetiségünk’ előmozdítására, a’ magyar hány’ 
használatát a’ főméltóságú magyar királyi Kúriára i s ,  
elsőbb ugyan a’ feljebbvitt, azután pedig a’ lefolyó 
perekre nézve is behozván : a’ f ő m é l t ó s á g ú  k i 
r á l y i  Kú r i a ,  nehogy ezen nevezetes változással 
az eddig meg nem határozott magyar törvénykezési 
kifejezésekből az igazság’ kiszolgáltatására habozás, 
bizonytalanság, határozatlanság, cs igy a’ törvény
kezésnél mindeneknél legártalinasabb homályosság 
háromoljon: szükségesnek látta a’ m a g y a r  t ör 
v é n y k e z é s i  m e s t e r s z a v a k’ rendes meoliatá- 
rozasat. Mivel pedig ezen fáradságos , a’ közjóra'azon- 
ban annyi boldogságot árasztó munka csak u»y ér- 

kívánva óhajtott sikerének valódi foganatját, ha 
közlőiül tétetvén, mind az alsóbb bírák, mind az 
ügyviselők, perlő felek, és minden egyes honfiak a’ 
legfőbb tői venyszekek áltál használandó mesterszavak’ 
meghatározott érlelőtöket, egybefoglalva, minden to
vábbifáradság nélkül könnyen fellelhetik; a’ fenn tisz
telt fő törvényszék dicséretes hazafiúi törekedését 
egyszersmind azzal is tetézte : hogy ebbeli munkálatja’ 
kinyomtatását kegyesen megengedni méltúztatott.

Midőn tehát ezen minden valódi hazafi’ fonó kehié
ben, imádott Fejedelmünk, Hazánk Atyjai, és rendes 
Fő-Biráink iránt méltó tiszteletet és öröklő hálaadó ér
zést gerjesztő munkát a’ jnagyar közönség’ eleibe bo- 
csájlani szerencsénk vaígyoii: egyszersmind el nem 
hallgathatjuk forró óhajtásunk’ kijelentését: hogy anya
nyelvűnknek ezen új diadalma szeretett hazánk’ czél

zott boldogságára napról napra inkábbinkább kifejtő vi
rágain mentol érettebb gyümölcsöket hozzon. (3)

Mösle J. (ír. lovag’ özvegye’ 
és Itrauimiller’

(Bécsben a’ Grabenen 1144 sz. a.) 
valamint H a r t l e b e n ’ ’s E g g e n b e r g e r ’ 

könyvkereskedéseiben Pesten 
megszerezhető illy czímii könyv:

A z E rdély i P ü sp ö k rő l
polgári tekintetben

értekezik
Foyarasy Mihály,

hittudományok’ doctora, károlyfejérván tiszt, kanonok, 
cs. kir. udv. káplán, Bécsben a’ Telsőbb papi-intézet’
. igazgatója.

Becsben, 1837., nyomtatópap. 40 kr., velinp. 1 ft. p. p.

M á  v é f i i á z ,
..Á7, alázatosan alulirt tudtára adja a’ nagyérdemű 

közönségnek, hogy a’ Bécsben, Seiler-utczában, J076 
sz. alatt lévő ’s már több év óta igen dicséretesen is
mert kavéházat élőbbem birtokosától, W eissenbcrger 
uilol, átvette és semmi költséget nem kímélt, hooy 
annak mindazon kényelmet és fényt, mellyet euv 
első rangú kávéháziéi kívánhatni, megadhassa. ° 

Fölötte kedvező helyezete ezen kávébáznak földszint 
és az első emeletben ’s a’ város’ közepében, a’ »Vors 
szolgálat, a’ legválogatottabb italok, a’ legjelesebb 
biliárdok, tündöklő gázvilágitással, ’s a’ Ie»olvasot- 
labb magyar, (ranezia , angol, olasz és német politi
kai hírlapok’ ’s szépliteraturai folyóírások’ sokasáoa 
a’ tisztelt látogatók’ minden oldalú kívánalmak ’s vára
kozásinak annál bizonyosabban meg fognak felelhetni 
minthogy alulirtnak több évi utazási alatt Europa’ leg
első fővárosiban több hasznos tapasztalást gyűjteni volt

alkalma, mellyeket egyedül azon czélra fordítand, hogy 
tisztelt vendéginek minél tökéletesebb ’s altalánosb 
megelégedését megnyerhesse ’s kávéházát megelőző 
figyelmei által folyvást meg-inegujuló kegyes látogatá
sokra mindinkább ajánlhassa. Becs, oct. 1. 1S37- 

Porczer József,
- kávés a’ Seiler - utczában , mindjárta’

Graben mellett, a’ MatscbakerliolTal 
szemben , 1076 sz. alatt. (2)

»85 Hordó tokaji bor’ árverése.
Folyó évi October’ 25dikén és 26dikán ezen men

nyiségű 1827, 1834 és 1835diki asszuszőlö, máslás 
és közönséges borok, mellyek t. D e r e s é  n y i  Pál 
ur’ szőlejében termettek, ugyanezen uraságnak mádi 
curiájában, idei ugyanottani bortermésével együtt, 
árverés’ utján eladatnak. A ’ vevők egy ötöd részt az 
árverésnél, négy ötöd részt négy hét alatt tartoznak 
lefizetni. M i t t e r b a c h e r  K. G.

Inspector. (2)

H i r d e t m é n y .
A ’ n. m. magyar kir. udvari Kamara’ meghagyásá

ból a’ nemes Nyitra vármegyében Leopold - várában 
lévő, a’ kir. kamarai fiscust illető regale beneficiumok’ 
újabb haszonbérbe adására nézve, névszerint pedig 
a) az ottani nagy korcsmának, mindennemű italok’ 
szabad mérésével; b) a’ mészárszéknek’s szabad bor- 
és más italmérésnek az úgy nevezett kis korcsmában; 
c) az ugyanottani tőzsérboltnak ( Greisslergewerb ) ; 
—  mindezen haszonvételek’ nyilványos ’s az ottani 
cs. k. várerösitési épitészhivatalban tartandó árverése 
a’ jövő 1838Hiki februarius’ lOdikére határoztatik. A ’ 
bérlet’ ideje 3 esztendeig tart , ti. m. 1838 május’ lső -  
jetől 1841 április’ utolsó napjáig. Az árverés előtt le
teendő 10 pcentnyi bánatpénz a’ nagy korcsmáért 71, 
a’ mészárszékért ’s kis korcsmáért együtt 43, a’ tő* 
zserboltért 17 forint pengő pénzben. Ezen kívül köte
les minden arverö az egy évi bérsummát megütő ke- 
zes-vagyonát, előlegescn ugyan a’ mostani bérnicny- 
nyiségig, vagyis a’ nagy korcsmáért 705 p. forintig,

a’ mészárszékért ’s kis korcsmáért 433 p. forintig, a’ 
tőzsérboltért pedig 168 p.ftig, akar kész pénzben , akar 
kincstári kötelezvényekben a’ pénzcsarnoki kelet sze
rint, akar pedig a’ kezes-summának kétszeres értéké
vel bird fekvő vagyonára intézett, első helyre bejegy
zett (intabulált) kezeslevelekben az árverésre kirendelt 
biztosság előtt kellete szerint kimutatni. Az árverés’ 
egyéb feltételei Leopoldvárában az ottani várerösitési 
helybeli igazgatóságnál, és Szereden a’ es. k. sdhi- 
vatalnál megláthatok.

Zsidók ezen árverésben nem vehetnek részt. A z ár
verés’ munkájának elvégezte után semmi későbbi aján
lat sem fogadtatik el. (1)

H i r d e t é s .
A ’ n. m. magyar kir. udv. Kamara’ részéről köz 

hírré tétetik, hogy Pozsony vármegyében fekvő Ma
ria -THuli k amarai jószág a’ hozzá tartozandó ré
szekkel együtt e’ folyó esztendei October hónap’ 16áu 
a’ sz. k. Pozsony városában lévő ország’ házában tar
tandó árverés’ utján két egymásután következő eszten
dőre, folyó évi november’ első napjától kezdve, a’ 
többet ígérőnek bérbe fog adatni; úgymint:

Storni) Bt ón egy négy kerekű vizi malom, egy 
90 kapás szőlővel, és egy 60 kaszás réttel.

KctSÓn egy curialis ház, egy 25 kapás szőlő, egy 
gyümölcsös kert, és egy 4000 0  öles telek, melly rész- 
szerint kertnek, részszerint pedig rétnek használható,

Hcvén-lTj faluban egy öt holdas szántóföld, 
és két 10 kaszás rét.

Sz. kir. Szent tórürnj város’ határjában fekvő 
6 kaszás rét, továbbá a’ fent megnevezett helyeken lévő 
királyi haszonvételek, és azokhoz tartozó épületek.

Bérleni szándékozók a’ fent kitett helyen és napon, 
800 pengő ft. bánatpénzzel ellátva, megjelenni ezen
nel illendően meghivatnak.

Az árverési feltételeket és a’ bérbe adandó jószágnak 
minőiniiségétBudán a’ kir. Kamara’ számvevő hivatalá
nál, vagy pedig Pozsonyban V i l l c t z  Antal királyi 
épületek’ felvigyázójánál megtudhatni. Budán, sep 
tember’ 28»likán 1887- (2)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridiik.



POZSONY, kedden
Tartalma:

n’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tcsb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi ujság- 
lcvelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s ki adj

B alásfa lr i  Orosz József.

OCTOBER’ ÍO. 1§3T.
Feltételek:

Megjeleli e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' köny vmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget Il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ tzím alatt kiildetendök j UA ’ IIírnok' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.“ — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izeden bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország es Erdély.
Hiteles privát levelezés’ következtében tudjuk,  hogy:
O os. k. apostoli Felsége a’ szepesi székesegy

házi káptalanban Ma r l z i n k o  József főesperest 
őrkanonokká, N e m e s s á n y i  Gáspár árvái főes
perest széke'segyházi főesperessé, 11 i a ez o vs z ky  
Domonkos liptói főesperest árvái főesperessé, B> u- 
l o v i c s  Jakab kanonokot pedig liptói főesperessé 
kegyelmesen kinevezni inéltoztatott. R e v i c z k y  
Fal. József ii. Árva vármegye’ rendes jegyzője a’ 
dunamelléki kerületi Tábla’ (nagyszombati) bi- 
rájává nevezteték.

P e s t .  0  cs. kir. Felsége által a’ főméit, hétszemélyes-tör
vényszéknél egy rendszeres fizetéssel járó segéd-iktatói tiszt
ségnek felállítása kegyelmesen megengedtetvén , a’ nevezett 
főtörvényszék f. évi aug. 26kán tartott ülésében, keblebeli 
segéd-iktatóvá a’ több folyamodtak közül G á l i  Antal urat, 
ki öt év óta kettőzött szorgalommal ’s ügyességgel viselé 
ugyanezen fő törvényszéknél az irnoki ’s iktató-helyettesi hi
vatalt; ennek helyére pedig II e r  a n u s  János urat nevezte; 
kik a’ hétszemélyes tábla’ következő ülésében a’ hitet le is 
tették. (Ház. 's K. Tud.)

A r a d ,  sept. 20án. Szigethi S z e r e n c s y  István udv. taná
csos és referendár, Arad megye’ főispáni székét f. h. 18án 
ünnepélyesen foglalá el. Jóllehet a’ beiktatási szokott szer
tartásoktól legfelsőbb rendeletnél fogvást föl vala oldva, mind- 
azáltal semmit sem mulasztónk el, a’ megyétől őszinte öröm
mel ünnepelt beiktatásnak illő tisztelgési kiiljelekkel fénye- 
sitésére. Ugyanis a’ székfoglalást előzött napon a’ tisztelt 
főispán urat a’ megye’ határszélén , a’ másod alispán’ vezér
lete alatt, fényes megyei választottság üdvözlé, ’s útközben 
Simándon a’ megyei első alispán vendéglé meg, honnan a’ 
megyei választottság, ’s egykori szeretett lelkes tisztviselőjét 
tisztelni kívánó Ung megye’ számos tagú küldöttsége, mint 
szinte 160 f. díszes egyenruháju megyei lovas nemesség’ kísére
tében a ’ megyeilázhoz érkezvén, ott azonnal Arad megye’ RR., 
Ung’, ’s a’ nyolez szomszéd megye’ küldöttjei, és szabad k. 
Arad város’ tanácsa’tisztelgéseit fogadó. Estve az egész város 
’s a’ városi mulatóerdőcske, hol a’ vendégeket szabad ég alatt 
terített asztalok kinálák frisitőkkel, — fényes világitásbau 
díszlett; a’ megyei másod alispánnál pedig vidor tánezmu- 
latság tartaték. Másnap a’ ,,Jöj sz. lélek“ után megnyittat
ván a’ gyűlés, a’ főispán, hivatali esküjét letevén, érzésteli, 
szivreható ékes beszédet monda, mire a’ megyei RRek’ ne
vében a’ főjegyző köszönve válaszolt. Következők a’ táblabi- 
rák’ kineveztetése, kik között a’ magyar tudós Társaság’ több 
hazafi tagjainak nevÖket is lehete hallani. A’ gyűlés után ez 
örömünnepet tág sátorban 620 személyre igen gazdag lakoma, 
estve pedig a’ megyei teremben pompás tánczmulatság re
keszti1. — (Jel.)

V e s z p r é m b ő l  September’ 29kén. E ’ folyó hónap’ 28kán 
tartatván a’ megye’ tisztújító széke , ez alkalommal a’ min
denki által szeretve tisztelt t. Kocsi I l o r v á t  Sámuel ur, 
kivétel nélkül való hajlandóságból lső alispánnak kikiálta- 
tot t ;  2 nak pedig t. K o p á c s y  József ur szavak’ többsége 
által elválasztatott. Veszprémi járásban szavatolással M o l 

n á r  Dienes fő ,  K e n e s s e y  Antal és R o s o s  Antal urak fel
kiáltással szolgabirákká ; B a l o g  József, M o l n á r  György, 
K e n e s s e y  Lajos urak pedig esküitekké lettek; devecserijá 
rásban S z a k o n y i  István fő, Kő r ö s y  József alszolgabirák- 
ká ; S a á r y  László, M a r t o n f a l v a y  Miklós pedig esküitek
ké választattak; pápai járásban P a p  János íő , B a r c z a  Pál 
alszolgabirákká ; C s o k n y a i  Károly és I h á s z  Lajos urak es
küitekké tétettek; csesznekiben Án y o s  Farkas fő, szava
tolással, T a k ó  Miklós alszolgabirákká; Ho l l a  György, 
B a l a s s a  Ágoston urak pedig esküitekké lettek; a’ tiszti 
ügyviselői hivatalban, közfelkiáltással S e b e s t y é n  Gábor tő, 
P a p  Gábor l s ő ,  G o m b á s  Mózes pedig 2dik aliigyviselő 
urak megmaradtak; valamint a’ jegyzői hivatalban is Z s o l 
dos  Ignácz fő, B o r o n k a y  Boldizsár első, R o s o s  István 
urak pedig 2 cl ik aljegyzőknek kineveztettek; úgyszintén a’ biz
tosok is Né m etil János devecseri, S z e n t g á l  i László vesz
prémi, S z a b ó  Antal cseszneki és B a l o g  Adám a’ pápai 
járásokban meghagyattak. (Ház. 's Küld. Tud.)

Fiume, October’ 4.
B i n d o c c i  Antal ur, az Europa - szerte hires hevenyész, 

f. hónap’ 2 ka’ estéjén a’ tengeri kereskedői casino’ nagyobb 
teremében szépszámú hallgatóit hevenyészetivel a’ természet’ 
illy ritka tüneményének bámulására, lángesze’ 's ügyessége’ 
csodálására ragadta; tegnap este egy pár magyar ifjú’ társa
ságában Spalatóba vitorlázott, az ottani római régiségeket 
’s aztán Zárát is megtekintendő.

Halljuk, hogy a’ trieszti Lloyd-társaság’ határozata’ követ
kezésében „Principe Metternich“  nevű gőzös jövő vasárnap 
hozzánk érkezendik; ’s hogy az ottani hajógyáron épülőben 
lévő négy gőzös közül egy, melly az adriai tengerpartok közt 
teendő utakra fog fordítatni, útjában Fiúmét is rendesen lá- 
togatandja meg. így nem sokára Pestről öt-hat nap alatt Zá
ráb a , Anconába juthatandunk. Tengeri).

B é c s b e n  a’ cs. kir. egyetemnél a’ múlt oskolai év’ folytá
val következő hazánkfiai lettek orvos - doctorokká : B a u e r  
József, B u c h w a l d  Gyula, C s é c s i  Imre, C s e h i  Samu, 
C s e r v i n k a  Ferencz, C o r n e t  Raj mun d , I) a n i 11 o Fe- 
rencz , G e l e i  eh  Ferencz, G l a t z  Samu,  G o l d b e r g e r  
Móricz, L i b a y Gusztáv , M a r c e g l i a  József, N é m e t h i  
Miklós, R e i s i n ge r Ferencz, R o s én t h a 1 Mózes, S c h w a r 
z e n b e r g  Ignácz, S c h w a r z e n f e l d  Ferencz , S e y f r i e d  
János, S z o m b a t h e l y i  Gusztáv, V i z i  József, sebész- 
drá A n t a l  László urak. Mindössze a’ gradualtak’ száma 
106ra ütött. (Ház. 's Küld. Tud.)

Budapest’ közelében, Hidegkút mellett, a’ „remete - bar
langban,“ melly a’ kápolna megett folyó hegyi patak’ olda
lán magasra emelkedő sziklák közt nyílik, a’ napokban egy 
remetére bukkantak , egy szerencsétlen hölgyre, ki magát az 
emberi társaságból ide száműzé, ’s mint látszik nyomorú vad
gyümölcsön és gyökereken kívül, mellyeket bő mennyiségben 
gyűjtött már össze magának, minden más élelemszertől eltil
tó. De a’ mi őt még szembetűnőbbé ’s közfigyelemre méltóvá 
tévé, az , hogy szegény szüntelen sírés kesereg, hogy min
den megszólításra csak könyűkkel válaszol — szólni pedig 
egyátaljában nem akar, noha egyébkint szelíden viseli ma
gát ’s őrültségnek semmi nyoma rajta. A’ szerencsétlen mint
egy 40 esztendős le h e t , magas termetű, sovány, ’s rendkí
vül halvány, öltözete noha már igen viselt, városi viseletre

mutat; de mindeddig beszédre nem lehetvén b irn i, kilétét 
homály födi. (Rajzolatok.)
As ausztriai gőz-hajózási társaság ezétirángosrlak látta a1 
gőzhajóknak f. oetober hónapi indulásaira 's érkezeseire 

nézve következő változásokat tenni;

Maria Anna , 60 ló erejű :
Bécsből Pozsonyba (dél u. 2 ó.) II .  13.15. 18.20. 23.25*27.29« 
Pozsonyból Becsbe (regg. 5% ) 1 2 . 14.17.19. 22.24..26. 28.31. 

Nádor, 42  lóerejű :
Pozsonyból Pestre (reggel 6 ó.) . . . .  14. . 19. . 24. . 28.
Pestről Pozsonyba (reg g e l) ............  15. . 2 0 . . 26. . 29.

Árpád, 80 lóerejü :
Pozsonyból Pestre (reggel 6 . ó.) . 1 2 . . 16. . 2 1 . . 26. . 30.
Pestről Pozsonyba ( re g g e l ) ............... 13. . 17. . 2 2 . ' .  27.

N. S z e b e n  September’ 22kén. Főherczeg estei F c r d i -  
n á n d  királyi magassága bécsi (ltjából tegnap estve 10 óra
kor kívánt jó egészségben ide szerencsésen megérkezett.

N. E n y e d  sept. 27. T. t. K o v á c s  József ur a’ n. enyedi 
ev. ref. 1Ő oskolában mathesist és természettudományt 43 
évig tanított ’s közelebbről nyugalomra lépett k. r. oktató, 
ma délelőtt csendesen elhunyt; földi része holnapután fog 
az itteni köz temetőbe elhelyeztetni. — Béke hamvainak! 
(Érd. Híradói.)

A u s z t r i a .
A’ cluinkiar iskelessii békekötés’ titkos czikkelye, úgymond 

a’ „Morning-Chmnicle“ , úgy látszik, csupán Angliára és Fran- 
cziaországra nézve tartatik meg szorosan. Annyi bizonyos, 
hogy azon fegyveres gőzhajó, melly J á n o s  ausztriai löher- 
czeget Odessából Konstantinápolyba vitte, ezen utat minden 
tetemesb felakadás és ellenszólás nélkül megtette.

Becs, oetober’ 6.
Több levél, mellyet Parisból kaptam, erősíti azon hirt, 

hogy M a r i a  kir. hgnő’ egybekelése W i i r t e m b e r g  Sándor 
hggel folyó octob. 1 2 dikén fog véghez menni. A’ kamarák’ 
közelgő feloszlatása miatt egész Paris forrongásban volt, ’s 
ámbár a’ francziák megszokták, hogy követuraik minden or
szágos érdeket el tudnak feledni, csak a’ magokétnem;  még
is kiki feszülten várja az uj kamara’ egybegyiilését. G u i z o t  
ezen alkalommal a’ tévedések’ legroszabbikába , t. i. a’ csel- 
szövények- és czimboraságokéba esett. E’ férjíiu egykor a’ 
históriát tanította, ’s mégis ministerkorában elfelejtette azt, 
miképen a’ történetek mutatják épen, hogy ott, hol az igaz
gatás’ központosítása a’ legfőbb jónak tekintetett, a’ polgá
rok csak bábjai voltak nehány becsvágyos hivatalbelinek ’s 
szűkkeblű pénzaristocratának. Mo s t , midőn már nem mi
nister, Guizot ur saját munkája ellen tör. — P e r s i l  ur a’ 
múlt hó’ végén Condomban volt. Egyik párisi hírlap az ő 
ottani fogadtatását igy adta elő: ,,A’ Condomiak p e r s i l  r e  
(petrezselyemre) éheztek ; ez már csakugyan különös egy íz
lés. — T h i e r s t ,  ki szinte minister akar ismét lenni, a’ 
hírlapok szintolly kevéssé kímélik; a’ „Gazette de France“ 
a’ „Constitutionnelnek“ következő régibb Ítéletét hozza fel 
felőle : „Arbitraire et revolutionäre, inconsidéré et déconsi- 
déré : en quatre mots voilá Mr. Thiers“ (Önkénybarát és 
lázadásbarát, meggondolatlan és tekintetvesztett: ime Thiers

llazafiúi óhajtás.
„Jó tanácsot nem kell megvetni!“

Ilonunk olly szerencsés, hogy t u d ó s  t  á r  s a s á g o t nyert, 
melly nélkül az osztriai birodalom még Bécsben ’s egész 
(Isztriában szűkölködik (mert a’ gazdasági társaságot nem 
lehet ide számlálni), ’s mellyel csak Prága Csehországban 
”s a’ lombard-velenczei királyság dicsekedhetik ; ’s a’ magyar 
tudós társaság kitett jutalomkérdéseinek legjobb megfejtéseit 
sokkal nagyobb jutalommal (t. i. 100 aranynyal) jutalmazza, 
mint akármelly német tudós társaság, p. o.a’ göttingai, ber
lini, müncheni; ’s a’ jutalomértekezéseken és rendes társai’ 
munkálatain kívül még sok más magyar irók’ jeles könyveit 
is maga költségein adja ki, mit a’ német, franczia, angol, 
olasz ’sat. tudós társaságok nem cselekesznek. Nem lehet ta
gadni , hogy a’ magyar tudós társaság a’ csírázó magyar nem
zeti literaturát tetemesen előmozdította, ’s hogy költségei
vel jeles magyar munkák jöttek ki, mellyek másként világot 
nem láttak volna ; mivel a’ magyar könyvek’ vevői még igen 
kevesek. — De más részről nagyon sajnálható , hogy a’ ma
gyar tudós társaság magát a’ külföldi tudós világtól az által 
szigeteli el, hogy társai c s a k  magyar nyelven értekezhetnek. 
Ezáltal nemcsak azon tudósok, kik Magyarországban, melly- 
ben mint Csehországban , Carnioliában, Dalmatiában , Hor- 
vát- ’s Tótországban, Morvaországban, Sziléziában, Gali- 
cziában, Oroszbirodalomban ’sat. egynél több anyanyelv van 
divatban, laknak’s a’ magyar nyelvet értik és becsülik ugyan, 
de magyarul vagy épen nem,  vagy csak nehezen ’s hibásan 
Írhatnak; hanem minden külföldi tudósok, kik magyarűl 
épen nem Írhatnak, ki vannak a’ magyar tudós társaságtól

zárva; — ámbár a’ magyar tudós társaság némelly tudós ide
geneket, p. o. ama’ hires orientalistát H a  mm é r t ,  ki pedig 
a’ magyar nyelvet nem érti ’s nem beszéli, tiszteleti tagjaivá 
nevezett. Szintigy sajnálható, hogy kitett jutalomkérdéseire 
c s a k  magyarűl szabad felelni. A’ külföldi tudós társaságok
nál ez másképen van. A’ berlini tudós társaságban németül, 
francziáúl ’s diákul, a’ pétervári tudós társaságban oroszul, 
németül, francziáúl’s diákul, a’ hollandi tudós társaságok
ban hollandi ’s diák nyelven ’sat. értekezhetni. A’ göttingai 
tudós társaságnak tagjai ugyan csak latin nyelven értekeznek ; 
de ezen tudós társaság a’ göttingai egyetemmel szoros össze
köttetésben áll ’s a’ latin nyelvet az európai mívelt nemzetek
nél minden tudósérti. A’franczia, angol’s olasz tudós társasá
gok’ rendes tagjai ugyan anyanyelvökön munkálódnak; de 
idegenektől más miveit ’s divatban lévő nyelveken ’s l a t i n  
nyelven irt értekezések is elfogadtatnak. Ä’ mi pedig a’ kül 
földi tudós társaságok’ jutalomkérdéseit illeti, ezekre több 
élő mívelt nyelveken, ’s latin nyelven lehet felelni; p. o. 
a' pétervári tudós társaságnál orosz, német, franczia, olasz, 
angol, latin nyelven; a’ varsói tudós társaságnál lengyel, 
orosz, franczia, német nyelven; a’ berlini tud. társaságnál 
német, franczia, latin nyelven ; a’ hollandi tudós társaságok
nál hollandi, lat in,  német és franczia nyelven; a’ dán és 
svéd tudós társaságoknál dán,  svéd, lat in,  német, franczia 
nyelven ’sat. Az idegen nyelven érkezett ’s jutalmaztatott 
feleletek vagy nemzeti vagy latin nyelvre fordítatnak ’s közre 
bocsátatnak. A’ göttingai tudós társaság’ jutalomkérdéseire 
(a’ gazdasági jutalomkérdéseken kivűl , mellyekre németül 
is szabad felelni, ’s mellyek német nyelven adatnak ki) ugyan 
c s a k  latin nyelven felelhetni; de ezen nyelvet minden tu

dós ér t i , ’s ki a’ latin hibátlan stylusban nem jártas , annak 
jobb latin stylista a’ nyelvbeli hibákat kijavíthatja. A’ magyar 
tudós társaság’jutalomkérdései’ fejtegetéseitől ellenben a’ kül
földi tudósok egészen ki vannak zárva. ’S ki kételkednék ar
ról, hogy a’ mathematical, physicai, gazdasági jutalomkér
désekre sokszor a’ ném et, franczia, angol, hollandus tudó
sokjobban felelhetnének; mivel ott ezen tudományok által
ában (ezt a’ jeles magyar mathematicusok’ , physicusok’ és 
mívelt gazdák’ , kiket becsülni tudok, minden sértése nél
kül állítom) jobban míveltetnek; ugyszinte néha az orvosi, 
philosophiai (a’ philosophia’ mezeje honunkban még nagyon 
parlag!) és históriai kérdésekre is jobban felelnének, mint 
a’ magyar tudósok. Vagy talán nem kell külföldieknek en
gedni a’ száz arany jutalmat'? Hlyen irigység ellenkeznék a’ 
magyar nemes characterrel ’s magasztalt liberalitassal ! Te
hát e’ részben valóban javítani kellene a’ magyar tudós tár
saság’ alapszabályait, mert másként a’ külföldiek azt fogják 
gondolni, hogy a’ magyarok e 1 s z i g e t e 11 h y p e r b o r a e u -  
s o k  akarnak lenni. Hogy pedig a’ koszorűzott jutalomérte
kezésekből az egész tudós világ hasznot vegyen, azokat, 
mellyek az egész tudós világot érdeklik , t. i. a’ philosophiai, 
physicai, gazdasági, orvosi, históriai értekezéseket latin, 
vagy német ,  vagy franczia nyelvre kellene fordítani ’s e’ for
dításban a’ külfölddel közölni. Di xi  et  s a l v a v i  a n i ma m.

Philalethes.

E4 íí H j' v i m in e i* t c t <* s.
„Magyarország’ bortermesztését ’s készítését tárgyazó fo

lyóírás. A’ szőlőbirtokosak’, művesek’ ’s mezei-gazdák’ szá
mára, Sell a ms Ferencztől. Első füzet, 1836; Budán, a ’



nr négy szóban.) •— B e r r y  e r  veszedelmesen beteg volt; 
de most már gyógyul. Ma u g u i n  Parisba visszaérkezett. 
C h a t e a u b r i a n d  ur St. Malóban egy sirt emeltet magá
nak. — Ma r r a s t Armand , ki a’ törvényszék’ fenyítéke elöl 
Londonba szökött volt, ott egy hírlap’ szerkesztését veszi 
á l ta l , minekutána Parisban , mint a’ „Tribune"“ egykori fö 
szerkesztője, a’ szabadságot elvetemült örömleánynyá ’s tán
torgó bacchánsnővé alacsonyitotta le. Mert a’ szabadság nem 
korlátlanság, hanem épen a’ korlátlanság legnagyobb ellen
sége a’ szabadságnak , mivel a’ köz érdekben történő korláto
zás a’ köz szabadságnak lényegi föltétele és védelme. — 
Mó l é  ur’ ministeriumát annak ellenségei röviden igy festik: 
„le ministére neutre, c’est á dire n n 1.“ (Egy párthoz sem 
szító, azaz s e m m i ministerium.) — Wa l s h  ticegróf, ba
rátja N e t t e  m e n t ,  és Gén o üde  urak nem régiben a’ nyo
mozó bíróság előtt állottak B e r r y  herczegnével ’s egymás 
közt folytatott levelezéseik miatt, mellyeket nálok lefoglal
tak ’s mellyekben a’ kormányra nézve veszedelmes tervekről 
és szándéklatokról vala szó. — Lord S e y m o u r  a’ franczia- 
országi pályákon F r a n c  és L i d i a  lovával több jutalmat 
nyert, mellyek’ értéke 26,000 frankig rúg. — A’ két E l s i e  r 
leányasszony ’s P e r r o t  ur Párisba visszaérkeztek ’s köz 
tetszéssel léptek föl; Gr i s i  tánczosné nem tetszett annyira. 
A’ párisiak általában, mint hajdan a’ görögök és rómaiak, 
igen sünien látogatják a’ balleteket. A’ franczia tánczművé- 
szct "V e s t r i s  Kajetánnak köszöni fölmelkedését, ki a’ nagy
operaházban 174Sban lépett föl először, ’s azt csak ISOOban 
hagyta el. S t o l t z  énekesnő a’ „Hugenots“ czirnü daljáték
ban rendkívül tetszett. — Az angol királyné a’következő évre 
lord A l b e m a r l e - t  nevező az eghami lóversenyek’ igazgató
jának. Mondják , hogy ő felsége az abroncsruhák’ régi divat
ját ismét fel akarja éleszteni az udvarnál.-— E * *f.

Becs, octob. 6.
A’ Ferdinand-éjszaki-vasűt’ munkálatai már annyira halad 

tak , hogy a’ legközelebbi hónapban az ünnepélyes megnyitást 
lehet reményleni Becstől a’ történeti hint YVa g r  a mig.  A’ 
locomotívek (gőzkocsik) már itt vannak , 's a’ felséges udvar' 
számára pompás kocsik készítettek. — A’ portugalikirályné’ 
szerencsés szüléséről Lissabonból ide tegnap estve érkezett tu
dósítás Szász-Koburg Ferdinand herczegnek, a’ királyné’ ip- 
jának , itt lakó családját fölötte megörvendeztette. Mondják, 
B°gy az újon szülött herczeg’ ősanyját, az özvegy K o h á r y  
herczegnét. az öröm és meglepetés ájulásba ejtette. Ő Fel
sége a Császár ezen szülés által nagy-nagybátytyá (Gross- 
oheim), 0  Felsége’nagybátyjai pedig ős-nagybátyákká lettek.

Özvegy Császárné Ő Felsége e’ hónap’ 8 dikára váratik 
Schönbrunnba vissza. — Gróf K o 11 o wra t h status- és con- 

. ferentialis minister e’ h. 24dikén fog ide jószágairól megér
kezni. — A’ v e r o n a i  hadgyakorlatok ez úttal elmaradván, 
F e r e n c z  K á r o l y  föherczeg korábban fog olaszországi ut- 
jából megtérni.

A’ m a i l a n d i  hírlap September’ 3 0 dik ár ól következőt kö
zöl: „Legközelebbi October’ hónapban Verona’ tájékán, a’ 
Brescia és Mantua közötti síkokon, több nagy hadi gyakor
latnak kell vala történnie. Azonban Ő cs. k. Fenségének, 
a’ föherczeg- alkirálynak, ki mindenkor és mindent igyekszik 
elmellőzni , mi ezen áldott tartományoknak egészségállapot- 
ját veszélybe hozhatná, parancsára ezen hadi gyakorlatok ez
úttal e l m a r a d n a k :  még pedig nem azért, mintha közöttünk 
azon ásiai ragálynak, melly olly sok más országot sujtogat, 
nyomai mutatkoztak volna , hanem egyedül azon szándékból, 
hogy minden abbeli aggodalom elmellőztessék, mintha talán 
a’ seregek’ mozdulatitól elválaszthatatlan fáradalmak által 
az eddig egész Lombardiában fenálló kedvező egészségálla
pot veszélybe hozathatnék.“

i\agyS»rHaim ia.
A’ „Windsor-Express“  szerint a’ királyné September’ 29- 

dikén lóháton és f é n y e s  e g y e n r u h á b a n  (?) fogott a’ 
szemlén megjelenni.

A’ „Morning-Herald“ legújabb lapjában a’ spanyol dolgok

m. k. egyetem’ betűivel; második füzet, 1837, Pesten, Fiis- 
kúti Länderer Lajos’ betűivel 8 .“

S c h a m s  Ferencznek , ezen igen érdemes és igen tanúit 
hazáníiának itt idézett czímii folyóiratát lélekismeretben 
járó dolognak tartjuk, minden hazafinak, de különösen min
den hazai bortermesztőnek figyelmébe és pártolásába aján
lani. A ki tudja, melly igen tanulságos és közvetlenül hasz
nálható minden, a’ mit Schams u r i r ,  ’s a’ ki csak távolról 
is érti vagy gyanítja a’ magyar bortermesztés’ és borkereske
dés fontosságát, az sietni fog ezen fölötte olcsó és tanulsá
gos folyóirat' tartalmával megismerkedni ’s azt másokkal is 
megismertetni. Szó van ezen két első füzetben többek közt: 
hazánk szőlőművelésének jelen állapotjárói; a’ magyaror
szági szüretésmódró] ; az 1834 és 1835diki bortermő esz
tendőkről körülményesen ; a’ szőlőoltásról, szerzőnknek sa
ját tapasztalásai után ; a’ pinczegazdaság’ csaknem minden 
fontosabb foglalatosságairól; ’s végre az o r s z á g o s  v e n y i 
g e i s k o l á r ó l ,  melly léteiét szerzőnk’ tudománynyal páro
sult hazafiúi buzgalmának ’s legközelebb, mint annyi jó, 
fenséges Nádorunk’ magas pártfogásának köszöni.

Ajánlására a könyvnek csak egy példát hozunk fel, de 
ollyat, melly, úgy hiszszük, minden hazafi és hortermesztő 
előtt a legnagyobb tekintettel bír, ’s melly egyszersmind ki
mutatja a módot, miképen lehet az illynemii közhasznú vál
lalatokat előmozdítani s országszerte gyümölcsözőkké tenni. 
T. i. Ő Felsége, uralkodó Királyunk, kegyelmesen megparan
csolni méltóztatott, hogy a’ cs. k. Felséges Mázat illető rácz- 
kevei uradalom’ m i n d e n  k ö z s é g e ’ s z á m á r a  Schams ur’ 
itt  érdeklett folyóirásából k é t - k é t  p é l d á n y  mindenkor 
vétessék meg.

A’ munka egyébiránt magyar és német nyelven, külön fü

’s az angol kormány’ beavatkozása iránt következőkép nyi
latkozik: „Azon „békés diadaljelek“ , mellyeket P a l m e r 
s t o n ’ geniusa „nemavatkozási háborúja“ által Spanyolor
szágban nyert, emlékezetét hihetőleg egészen más valami
vel, mint dicsőséggel fogják fedezni. Ha a’ történetírás Ang
lia’ ifjas wigh-statustitoknokának érdemeit csak valamennyire 
is méltányolja , állása a’ „régi almanachban“ nem igen lesz 
irigylendő. A’ belga kérdés’ elintézésekor Palmerston’ jegy
zőkönyveire, mellyek ember’, lő’ ’s ágyú’ munkáját valónak 
végzendők, bombáknak ’s ágyutekéknek kelle következniök, 
’s e’ kérdés még sincs elintézve. Spanyolország’ sorsának 
elintézésekor Palmerston’ ágyutekéire ’s bombáira hihetőleg 
jegyzőkönyveknek keilend következniök ; mert minéi erőseb
ben halad ő a’ „nemavatkozás’“ vérpályáján, annál kevésbé 
boldogéi, kivevőn, hogy segedelmet nyújt don Carlos’ ügyé
nek, kinek soha sem folytak jobban dolgai, mint mióta vég- 
romlásán Palmerston lord iparkodik. Másfelől az „ártatlan 
I z a b e l l á n a k “ ’s regensné anyjának ügye még soha sem 
volt olly nyomorult állapotban, mint mióta a’ kiilministe- 
riumnak megavult szép-elméje e’ fenséges dámákat szeren
csétlen ótalmával meglátogatta. Mi lett azon 13,000 brit 
alattvalóból, kiket Palmerston lord és tiszttársai a’ béke- 
szeretetével kérkedő vvigheabinetben a’ zendülés - szülte mad
ridi kormány’ hadi. szolgalatjába csábítottak ? Közűlök 7— 8 
ezernek csontjai a’ cant,abriai partokon, vagy a’ vitoriai róna- 
ságon, vagy a’ guipuzcoai hegyeken fejérlenek; a’ többi 
3 — 4000 nyomorúan , rongyoson és gyámoltalanul kalan
dozza be az egyesült országot, sokan éltök’ napjáig meg
bénulva ’s elnyomorodva, mindnyájan pedig arról panasz
kodván, hogy keservesen keresett zsoldjokra nézve megcsa- 
lattak azon erkölcstelen kormánytól, mellynek részére meg 
valónak fogadva: hogy a’ ba*k tartományokban az emberöl
döklést olly vitéz, vendégszerető, nemeslelkii ’s jámbor né
pen kövessék el, minő csak valaha nemzeti jogainak’s intéz- 
vényeinek , törvényes fejedelmének ’s hona’ függetlenségének 
idegen megtámadok elleni védelmére kardot ránta. — Hol 
vagyon ama’ rettenetes E v a n s ,  ki őket a’ dicsőségre veze
tendő ’s a’ háborút megérkezte után hat hétnél kevesebb idő 
alatt don Carlos’ semmivététele által bevégzendő vala? Bár- 
milly nagy volt is buzgósága a’ spanyol zendülés ’s a’ spa
nyol piaszterek iránt; a’ guipuzcoai hegyeket mégis igen 
magasolá. Nem várta be, hogy spanyol granddá vagy mar- 
sallá legyen, hanem tanácsosnak ta r tá ,  vándorbotját venni 
’s haza térni vvestminsteri választóihoz, magokra hagyván 
a’ jól elkorbácsolt vvestminsteri gránátosokra, hogy gázolja
nak ki, mint tudnak, azon bajból, mellybe őket vivő. Egy 
rendőrségi tudósításból látjuk, hogy ezen szerencsétlenek 
közül nehányan, kik,  mivel követeléseiket a’ spanyol kor
mány nem vette figyelembe, éhhelhalásra jutottak, minap 
Evans’ ajtaján koezogának, törvényes kivánataik’ kielégítése 
végett pártfogásáért esedezvén; de, mint a’ tudósítás mondja, 
dölyfösen utasitattak el. Magában Spanyolországban bajtár
saik közűi többen gonosztévőkként verettek lánczra, mivel 
hátralévő zsoldjokat kívánták azon gyalázatos és istentelen 
kormánytól, mellyért verőket ontották! — Valóban méltó 
episodja e’ „gyáva űibustier háború’“ nagy történetének! — 
Mi lett azon vvoolwicíii ’s tovveri hadi szerek’ tömérdek soka
ságából, mellyeket Palmerston lord időről időre mint nem
avatkozás’ tárgyait a’ carlosiak’ kiirtására Spanyolországba 
küldött? Azoknak egy része immár a’ carlosiak’ kezében van. 
Azon fegyverek (5000), mellyeket a’ christinók nem rég a’ 
herrerai csatamezőn, hol Bu e r e n s  olly keményen megve
re te t t ,  hányták el, többnyire, ha nem mind, Towerböl és 
Londonból szállítattak. Ama’ milliónyi töltések, tűzczikák- 
kal (raquete) ’s más egyéb lőszerekkel egyetemben, mellyek 
a’ carlosiak’ kezére Andoainnál kerültek, hol az Evas-féle 
segédsereg’ maradványa szintazon sorsra j u to t t , melly a’ 
franccia segédsereget múlt július hónapban Barbastrónál 
érte volt, kétségkívül azon tábori eszközökhöz tartoztak, 
mellyeket nemavatkozáspárti ministerünk nem rég kiilde a’ 
cantabriai partokra. Illyképen látja el Palmerston lord a’ 
carlosiakat fegyverrel és lőszerrel a’ brit közönség’ költsé-

zetekben, jelenik meg, ’s egy-egy füzetnek, miilyen min
den évben csak egy jő ki, ára nem több 30 krajczárnál pengő 
pénzben.

A z o r s z á g o s  v e n y i g é i  s í i  ó l a  H i n t á n .  *)

Ezen venyigeiskola Buda főváros’ földbirtokán ama’ hires 
Sashegynek közelében, vagyis inkább aljában fekszik, mely- 
lyen a’ hírre kapott s a s h e g y i  (Adlersberger) jó veres bor 
terem. Téré egy részét teszi ama’ szép ’s messze lapult kert- 
és szőlőteleknek, melly t. M á y e r f f y  Ferencz ur’ birtoká
hoz tartozik. Ezen ur’ bőkezűségének köszönhetni a’ venyi
geiskola’ alapját, mellyet ő 1 0  egymás után következő esz
tendőre ezen közhasznú intézetnek ingyen átengedni szives 
volt. Az egész iskolatérnek legnagyobb hosza 158y2 öl, 
legnagyobb széle 1031/, , melly azonban alább egész 16*4 
ölig keskenyül le.

E’ tért egy hat láb szélességű nt két részre osz t ja , ’s 
ezeket több keresztutak 24 táblára, mellyek a’ vármegyék’ 
’s nevezetesb szőlőhegyek’ venyigéinek elfogadására rendel
tettek. Mindenik táblában külön tájékról hozott nevezetes 
szőlővessző fakadoz, ’s a’ mellé ásott karón mutatkozó bá- 
doglapocska írásban láttatja a’ vessző’ szülőföldét. Egy-egy 
szőlősor húsz liasonfajú ’s természetű tőkét foglal magában, 
’s minden sornak szinte van festett táblácskája, melly a’ kö
zönséges venyigelajstromnak illető számát mutatja. Az egész 
iskolatér dúczokra szegzett léczekkel van körülövezve , csu
pán íelső része áll tárva , a’ szükséges épületek’ elfogadá
sára, millyek: egy pincze és borház.

*) G  S c h a m s  ur’ idézett folyóiratát. I. füzet 1 8 0 ’s köv. 11.

gén; mert nem reménylhetni, hogy a’ fizetni képtelen Spa
nyolország azon fél millió font sterlingből, mellyet kormá
nyunk ez utón pazarolt el , hogy a’ hadakozó pártokat ké
pesekké tegye, egymást jobban gyilkolni, csak egy fillért is 
valaha megadand ! — Úgy látszik, hogy még a’ királyi ten
gerészkatonáknak is azon zsákmány’ tömegéhez kelle adniok 
filléröket, mellyet a’ carlosiak audoaini győzödelmök’ gyü
mölcséül nyertének , mind elvétetvén sátoraik , mellyeket az 
olly vitézül megszaladt spanyol hadaknak kölcsönöztek ! 
Ezen „szabadelmü“ spanyol hadak,  mellyek a’ gyilkolásban 
vitézek — katonalázadásokban másukat keresik — a’ védet- 
len papok’ és fegyvertelen foglyok’ hasonlíthatlan agyonve^- 
rői — tulajdon tisztjeik’ egyetlen gyilkosai — békés indu
latokat csak az ellenség előtt a’ síkon mutatják. Millyméltó 
bajtársai a’ brit katonáknak! Milly utánozandó mintái a’ 
hadi fenyítéknek! Azonhi rnév,  mellyet Evans Hernaninál 
szerzett, még felülmúld azt, mit O’ Donnell Andoainnál 
hajta végre. Mit az egyik a’ segédseregből meghagyott, azt 
a’ másik szántszándékkal olly módon áldozta fel, mellynek 
a’ madridi kormányt tetemesen meg kell mentenie azon sze
rencsétlen követelők’ számától, kik pénztárához jogot tarta
nak. Mig O ’ C o n n e l l  general Madridban tartózkodik és a’ 
szerencsétlen segédsereg’ annyiszor megígért ’s annyiszor 
visszatartóztatott pénzének legalább egy részét megnyerni 
iigyekszik , azalatt O’Donnell general a’ szerencsétlen embe
reket nem dicsőséghez, hanem sirhoz vezeti. Egy ministeri 
hírlap’ levelezője ezt mondja: „A’ közkatonák azt állítják, 
hogy ők megfogattak és lekaszaboltattak, hogy számtik meg- 
fogyjon, a’ kormány zsoldojokat’s más egyéb költségeket meg 
akarván kímélni. Ok nem ütnek pártot tisztjeik ellen, de nem 
akarnak tovább a’ gyáva spanyolokkal szolgálni.“ így beszél 
a’ „Chronicle’“ levelezője. Megtörtént dolog, hogy szeren
csétlen földieink közűi olly kevesen menekedtek meg az el
lenség’ kardjától, hogy őket, mint segédsereget, semmivé 
letteknek tekinthetni. A’ segédsereg tünkre j u t o t t , nem áru
lás által, vagy vitézség’ hiánya miatt tisztjei’ részéről; ha
nem mivel egy rósz ügy mellett egy, nemzeti szabadságai 
iránt lelkesülten elfogult nép ellen kelle harczolnia , ’s jó 
vezérlés’ hiánya miatt,  melly minden munkálatából, első 
megtámadásától fogva Hernaninál’s Fuenterrabia elleni tábo
rozásától, andoaini utolsó merényeig, kitetszett. O’Don
nell general vitéz tisztnek igen, de ügyes fővezérnek korán- 
sem bizonyitá magát. Függetlenül azon védvonalok’ botor 
kiterjedésétől , mellyeket a’ fenforgó körülmények között 
ótalmazni elégnek tarthatta volna, úgy látszik, ugyanazon 
bakot lóvé, mellyet Evans mart. 16án a’ hernanii szeren- 
csetlen ütközetkor, védetlenül hagyván oldalvást egy fontos 
szoros u ta t ,  mit az éleslátást! ellenség közvetlenül hasznára 
fordított; mert a’ carlosiak’ feje ’s szive helyén van , hogy 
a’ hadi mesterséget sikerrel űzhessék. Midőn a’ mostanhoz 
képest még számos segédsereg Hernaninál olly iszonyúan 
megveretett, egy L u j a n  nevű corteskövet, mint jól emlé
kezünk,  ki Evans general’ nagy barátjának festetett, kor
mányához egy tudósítást kiilde, mellyben elég vakmerő volt 
állítani, hogy egy angol ezred’ gyávasága, mellyel futásnak 
eredt, két spanyol ezredet ijeszte meg, mi aztán általányos 
megveretést okozott. Ez valamennyi spanyol, franczia ’s tu
lajdon hírlapjainkban jelentve lön, és sehol sem láttuk, hogy 
a’ segédsereg’ parancsnoka ellenmondott volna. Ha ez igaz 
talált lenni, mit nem hiszünk, úgy a’ spanyolok most már 
semmivel sem tartoznak brit szövetségeseiknek; mert ámbár 
a’ jó vezérség’ említett hiányánál fogva hihető, hogy a’ car
losiak Andoaint még akkor is beveendők valának, ha a’ chris- 
tinoi spanyolok olly gyáván nem viselték volna magokat: 
másfelől mégis hihetetlen, hogy O’Donnell’ serege képes lett 
volna jó rendben visszavonulni, ha spanyol gyávaság a’ meg
veretést általányos futássá ’s zűrzavarrá nem változtatja. 
O’Donnell general, úgy látszik, a’ szerencsétlen körülmé
nyek között erőt ’s elszántságot mutatott, mellyek a’ balese
tet tetemesen enyhíteni fogták , ha a’ spanyol hadak’ nagy 
része — kik kétségkívül szörnyű hősök valamelly pártütés
nél vagy utczai lázadásnál — olly igen nyulszivünek nem

1834 őszén ’s 1835 tavaszán kezdett S c h a m s  ura’ venyige- 
gyűjtéshez, ’s csakhamar, több buzgó hazafi’ segedelmével 
Pes t ,  Pozsony, Soprony, Zemplény, Hont és Nógrád vár
megyék’ ’s az egész Bánát’ szőlővesszeit rendeltetésük’ helyére 
gyűjtötte’s beültette. 1835nek őszén a’ még hátramaradt szö- 
lőfajok’ gyűjtése ’s rendezése történt. Leggazdagabb a’ szőlő
fajokban B ih  a r  vármegye, hol azok’ száma 8 8 . Baranya 85, 
Pest 74 , Pozsony 45, ’s a’ bánáti vármegyék 50 féle szőlő
fajt nyújtottak. Ámbár azonban e’ sokféleség már is tetemes, 
még sem lehet azt teljesnek vagy kielégítőnek mondani, ’s 
az intézet folyvást több és újabb fajok’ beszerzése után lát.

A’ vármegyék’ szőlőfajait, külön rendezve, magokban fog
laló táblákon kivűl van még az iskolában két osztály m a g 
e l v e t é s r e ,  ’s egy harmadik k ü l  fö 1 d i venyigék’ elfogadá
sára szánva. Ez utóbbiba fognak Ausztriának, Csehország- 
nak, úgy Stájer- és Olaszországnak ’s a’ magyar tengermel
léknek nevezetesb szólőfajai szállítatni, hogy ez által kitanul- 
tassék, valljon azon fajok honunkban használhatók e.

A’ venyigeiskolának io czéljai: a’ szőlőtőke' munkálását úgy 
intézni, hogy az iskolában minden tábla , minden vesszősor, 
és minden egyes szőlőfaj külön metszés alá vettessék , hogy 
ez által kitűnjék: nagyobb gyüinölcsözés és jobb ’s állandóbb 
bor’ nyerhetése végett mikép messük különböző szőlőfajaink’ 
vesszek? — Továbbá, minthogy szőlőink Magyarországban 
hegyen és síkon fekszenek: szükség kitanulnunk, minő sző
lőfajok szereznek amott, és minők imitt nagyobb nyereséget; 
szükség tudnunk, melly fajok termőnek a’ hegyeken l e g 
j o b b ,  a’ völgyekben pedig l e g t ö b b  ’s mégis jö italú boro
kat. Ezen két szempont vezérelje a’ szölőinüvest munkálódá- 
siban , mert mig itt bizonyos rendet nem ta r tunk , azaz mig 
ki nem tanuljuk: melly szőlőfajok szeretnek meszes földben, 
mellyek agyagban vagy homokban, mellyek fekete földben



mutatkozott volna. De mit használ a’ brit alattvalóknak e’ 
íölkonczoltatása? Brit czélra szolgál e ? Koránsem. — Angli
ának igazi politicája volt, szigorúan ’s őszintén, mint annyi
szor hirdettük, a’ nemavatkozásnak azon elve szerint csele
kedni, mellyet a’ wighek eleinte külpoliticájok’ sarokkövének 
kiáltottak ki, de azóta szüntelen megsértettek. Még kezdet
kor mondottuk nekik,  hogy a’ spanyol öröködési kérdést 
egyedül a’ spanyol nemzetnek kell eldöntenie. Saját vélemé
nyünk,  hogy dón Carlos törvénytelenül (osztatott me g a ’ ko
rona iránti jogá tó l , mellyet születésekor nyert örökségül 
azon esetre, ha testvére F e r d i n a n d  férfi örököst nem ha- 
gyand maga után;  de ámbár véleményünk ez, mégis mindig 
azt állítottuk , hogy a’ külföldnek e’ kérdéshez semmi köze, 
hanem a’ spanyol néptől kell annak eldöntetnie. Ha a’ nem
zet’ többsége Krisztina’ kormányának kedvez, miért kell ide
gen szuronynyal e’ többséget egy népszerűtlen pártütés el
len segíteni? A’ külügyi ministerium’ ifjas vvighére bízzuk, 
hogy e’ kérdésre feleljen. Mondja meg, kérjük , azt is , mi
től van, hogy az angol szabadclmiick, kik mindig buzgón 
ragaszkodtak ama’ tanitmányhoz, melly szerint minden nem
zetnek saját fejedelmét ’s kormányalakját szabadon kell vá
laszthatnia , olly makacsul megmaradnak a’ mellett, hogy 
Spanyolországra idegen zsoldosok’ szuronyai által tolassék 
fejedelem’? A’ wighkormány’ e’ gyilkos nemavatkozási rend
szerének, melly ért olly sok brit vér ’s pénz tékozoltatott a’ 
brit fegyverek’ gyalázatjára ’s a’ brit név’ szégyenére, valódi 
okát W e l l i n g t o n  herczeg adta elő, midőn azt a’ papiros
pénz csarnok’ (Stockbörse) befolyásának tulajdonító, melly- 
nek nemzetünk’ méltósága ’s dicsősége, katonai hírünk,  az 
igazság’ ’s emberiség’ igényei ’s még e’ nagy nemzet’ keres
kedési érdeke is feláldoztalak.“

London és Birmingham közötti vasúton W h e t s t o n e  pro
fe s so r ’s S t e w e n s o n  mérnök’ felügyelésök alatt 25 angol 
mérföldnyi messzeségre a’galvani telegráf négy réz sodronynál 
fogva tökéletes sikerrel alkalmaztatott. A’ sodronyok kender
rel erősen be vannak tekergetve ’s végok egy diagrammához 
kapcsolva, melly be az abc 24 betűi vágynak vésve, ’s ezek
kel a’ sodronyok egy mozdítható kulcsnál fogva összekötte
tésben állanak.

Franczlaország’.
September’ 28dikán a’ király, fens, családja’ kíséretében, 

eljárta a’ Compiégne melletti két tábort, Orléans és Nemours 
nevezetiieket, ’s bennök mindent a’ legapróbb részletekig 
megszemlélt. Az előbbiben , a’ koronaherczeg’ rendeléséből, 
egy közös felriadás és fegyverre kapás lepte meg a’ királyt, 
mellyet egy álharcz követett, hol a’ hidászok (pontonniers) 
különösen kitüntették magokat hajóhidjaikkal. Estve a’ párisi 
dalszinészek a’ királyi kastélyban Nina czímű balletet adák. 
Több színész , ki mint general lépett fel , a’ becsületrend
nek szalagát, sőt nagy-keresztjét is tűzte fel, mit mihelyt 
Orléans herczeg észrevett, azonnal parancsolat ada to tt , hogy 
a’ diszjelek tíistint tétessenek le.

Ilire van, hogy Mária herczegnő’ egybekelése octob. 1 2 én 
végbe menend. A’ belga királyt ’s királynét is October’ lOére 
várják, hogy az egybekelésen jelenlegyenek.

A’ ministerium, mint hallik , már elhatározta a’ követka- 
mara’ eloszlatását , ’s a’ választó collegiuinokat October’ 2 5 
és 30dika közt, az uj parlamentet pedig december’ 20 és 
2  5dike közt fogja összehívni. Elég szép számú uj pairek’ ki
nevezéséről is forog szó; ’s minthogy egy ismeretes jogköz
mondás szerint a’ beneficiumok nem tolatnak senkinek nya
kára , hihető, hogy a’ franczia pairség, mostani állapotában 
is , nem egy ember’ becsvágyának tárgya leend. — Marsai 
C l a n  z e i t  egy újabb ’s megérdemlett megaláztatás érte. 
A’ constantinei vesztett csatáról irt tudósításában a’ marsai 
a’ 62dik számú gyalogezred’ viseletét felette gáncsolta és 
becsmérlette, miért is az ezred’ tisztei, mindnyájan összeállva, 
egy igazító nyilatkozást iktattattak a’ hírlapokba. Ezen szol
gálatelleni lépés ugyan, mint kellett, erősen roszaltatott, ’s 
a’ legidösb tisztek a’ cselekvő (activ) szolgálattól elmozdit-

tenyészni: mindaddig sötétben já runk , hibát hibára tetézünk 
’s pinczebeli gazdaságunkban elő nem mehetünk.

Szükséges lesz idővel egy sajtóháznak pinczével párosult 
építése, mellyben annak idején a’ bornak forrását ’s az egyes 
szőlőíiirtöket vizsgálni, különféle sajtó- és forrást okozó ké
születeket rendelni, főképen pedig az időváltozás okozta be
nyomásokat szorgosan följegyezgetni lehessen.

Leginkább azonban arra fog szolgálni a’ venyigeiskola, hogy 
benne a’ t a n u l n i  k í vá nó  szőlőmiives mindazt feltalálhassa, 
minek szemlélhetése végett különben nagy utakat kellene tennie.

Az itt említett, leginkább magát a’ szőlőművelést és bor
gazdát érdeklő tárgyakon kívül,  van a’ venyigeiskolának még 
egy más és igen fáradságos czélja is ,  t. i. arra törekedni, 
hogy honunk’ szőlőfajainak különböző e l n e v e z é s e i t  rend
beszedvén, azoknak bizonyos rendszert és névtárt készíthes
sen ; — melly czélra a' szerény igazgató minden tudomány
osan müveit oenologus’ és szőlobirtokos’ közremunkálkodását 
és segedelmét szívesen kikéri.

S c h a m s ur’ reménysége szerint a’ venyigeiskolának 24 
táblái rövid idő alatt be lesznek szőlővesszőkkel ültetve, ’s 
b e n n e  mi n d e n  b o r t e r m e s z t ő  m e g y e ’ , v á r o s ’, vagy  
s z ő l ő h e g y ’ v e s s z e i  f e l  f o g n a k  t a l á l t a t n i .  Az iskola 
esztendőről esztendőre gyönyörűbb alakba öltözik és nyilván 
meg fogja bizonyítani, hogy a’ nemzetnek díszére lévén, 
számos nagylelkű hazafinak létesítésére ’s föntartására tett 
szives áldozatját a’ hazai szőlőművelésre lett jótékony befolyá
sa által egészen megérdeinlette.

M e g c z á f o l á s .
A’ folyó évi September’ elején költ „Allgemeine Zeitung’“ 

253dik számának toldaléklapjában a’ pesti vásárról ’s neve
zetesen az egyesületi gyapjú-raktárról ez mondatik: „Az

tattak; de egyszersmind meghagyta a’ kormány, hogy az ez
red’ akkori viselete iránt vizsgálat történjék, mellynek ered
ményei most egy a’ királyhoz intézett előadásban közhírré 
tétettek. Ezen előadás a’ marsaira nézve felette kellemetlen, 
mert benne az* ezred tökéletesen kitisztulva áll elő, s igy a’ 
mocsok szükségképen arra esik vissza, ki parancsnoki hely
zetével rágalomra élt vissza. (Béri. pol. Wochenbl.)

Francziaországban a’ nemzeti őrség’ tiszti helyeire min
den harmadévben megújuló országos választások nem reg 
megtörténtek. A’ választók* általában csak igen csekély 
számmal jelentek meg; 's egy helységben a' különböző tiszti 
fokok mindig csak két szóval egy ellen osztattak el. Az ál
talányos politicai csappantság mellett magának ezen intézet
nek terhes volta is nagy ok lehetett c’ dologban ; mert ha 
a’ katonásdijátszás egy ideig mulathat is, csakhamar elenyé
szik e’ kis gyönyör a’ szolgálat’ fáradalmi 's az (írszobák' kény
elmetlensége mellett; ide já ru l ,  hogy minden kar- és mii- 
veltséghelinek összekeverése a’ magasabb tokon állónak alig 
van Ínyére. Hogy a’ kormány ezen buzgalmatlanságot a’ pol
gárkatonákban igen kedvetlenül látná, azt mi épen nem mér
nök állítani, mert úgy hiszszük, hogyíeá nézve a szellemek
nek leglaposabb békéje és nyugodalma igen óhajtható dolog.

A’ „Journal des Débats“ egy hosszú czikkelyben dicséri a’ 
kormányt azon különös szorgalomért és figyelemért, mellyet 
az most, a’ külső és belső béke’ helyreállása után,  Franczia- 
ország’ anyagi érdekinek szán. Ezen tekintetben legelső 
helyen állanak: a’ szárazföldi és vízi közösiilési utak;  a' hi
telintézetek; ’s az ipariskolák. Az első tárgyra nézve bizony
osnak mondatik, hogy minden előkészület megvan téve, hogy 
az érdeklett közösülések mindjárt a’ legközelebbi parlament
ülés után nagyobb tökélyfokra emeltessenek.

Toulonból September' 24éről Írják, hogy „Tartare“  gőz
hajó Timisből sept. 2 lén a’ következő tudósítást hozta:  
Gallois és Lalande admiralok’ egyesült hajóserege még Timis 
előtt fekszik; a’ török hajóhad’ közelgetéséről szárnyalt hir 
nem valósult meg; Gallois admiral’ hajóserege, melly „Ju
piter“ , „Santi Petri“ és „Trident“ lineahajókból áll , szán
dékozik a’ Levantéba elevezni ’s a’ Dardanellák’ torkolatjáig 
előre nyomulni, hogy ott kitapogassa, valljon a’ török ten
geri erő oda ismét elérkezett e ? Lalande admiral’ hajóhada 
további rendeltetéséig visszamenend Toulonba. Gallois ad- 
miralnak gyengélkedő egészsége ismét helyreáll ott.

Nehány nap óta a' fővárosban csak lopásokról 's gyilkos
ságokról beszélnek. A’ halottházban (morgue) több ember’ 
holttestei hevernek , mellyek az utóbbi napokban a’ főváros’ 
utczáin meggyilkolva találtattak.

Spanyolország’.
Ha a’ spanyolországi háború nem birna azon sajátsággal, 

hogy szinte soha sem történik az, mit közönséges számolat 
szerint várni kelle, egy eldöntő fordulatot most igen közel 
lévőnek hirdetnénk. Ama’ ,,vakbuzgó lázasztók,“ kikről az 
mondatott, hogy épen csak hegyi búvóhelyeikben, az ország
nak egy félreeső zugában, tudnak megmaradni: azokból alá
jöttek ’s félkörben fenyegetik a’ fővárost, hol az úgyneve
zett nemzeti kormány rezket előttük ; ’s Krisztina királyné 
ezen pillanatban talán egy a’ „pártütő herczeg’“ táborába 
vezető biztos útat a’ lehető legnagyobb szerencsének t a r t ; 
’s könnyen meglehet, hogy nem sokára ez is lesz neki egyet
len, meg nem érdemlett menedékhelye. — A’ főváros’ meg
mentésére Espartero idéztetett elő, ’s ő September’ 13dika 
óta Madridban van; de hadi ereje alig lesz elegendő, ha 
talán a’ királypártiaknak kedvök jő ,  a’ nagy kérdést egy 
ütközet által dönteni e l ,  a’ mi ugyan még igenis kétséges. 
Azonban Espartero’ jelenléte minden esetre igen nagy becsű 
a’ szorongattatott Krisztinára, nézve, kinek kétségkívül ke
vesebb oka van az úgynevezett praetendenstöl félni, mint 
saját hiv jobbágyi’ egy részétől. (Béri. pol. Wochenbl.)

A’ l ’E u r o p e  czímű franczia legitimista hírlap Madridból 
September’ 15dikérői egy levelet közöl, mellyben a’ többi 
között ezek foglaltatnak : „Azon carlosi osztály, melly a’ fő

ugynevezett pesti gyapjú-raktár aránylag igen érdektelenül 
viszi foglalatosságait. Általában ezen intézet inkább csak 
gyapju-nézeti kirakodás ’s kevésbé eladási raktár. Ezen inté
zetnél még sokkal több szatócskodás és elszigetelési szeretet 
divatoz, mintsem hogy általános hasznú intézetkép volna vi
rágzandó.“ — Ezen intézet iránti vélemény nem alapos, de 
méltatlan is. Mint practicus birkatenyésztő állíthatom, hogy 
ha e’ vállalat ez évben létre nem jő, a’ júniusi vásár’ alkal
mával a’ gyapjú 10 — 15 p. p. forinttal lejebb vala kelendő, ’s 
ezt a’ részrehajlatlanok mindnyájan elismerendik. INehány 
ezer mázsa gyapjú, melly a’ raktárban fekszik és árát meg
tarthatja , az egészre nézve jótékony hatással bir. Valljon 
nem felszámíthatlan haszon e a’ gyapjú-tenyésztőkre nézve e’ 
kedvetlen körülményekben , mellyek többnyire mesterségesen 
létesittettek, midőn senki sem kény telen gyapját azonnal eladni, 
hanem a’ nélkül hogy uzsorás kézre jutna , gyapját a 'raktár
ba leteheti, 's annak fele értékét nem folyó ár szerint fölvet
ve, hanem önhatározta becsben törvényszerinti kamatok mel
lett fölveheti, ’s nagyobb részint föl is vették? — Ezenkívül 
olly helyzetben vágynak , mellynél fogva elvárakozhatnak, 
hogy meggyőződjenek , valljon a’ gyapjút terhelő nyomat az 
általános összeköttetésnek valóságos következése e, vagy csak 
mesterség’ szüleménye? Azon számos gyapjukereskedök, kik
nél eddig szokásban vala a’ gyapjutermesztményre nézve ra- 
finirozott szerződéseket, jutalomdijakat stb. csikarni, ezen 
intézetet rósz szemmel nézik s minden lehető módon annak 
a’ leggyűlöletesb ’s hazugabb előterjesztésekkel ártani erő
ködnek; sőt ezen intézet’ kormányzóját még magokra a’ ter
mesztőkre nézve is ártalmas szándékkal vádolni igyekeznek. 
De a’ tapasztalás és az intézetnek folyamatja legjobban meg- 
czáfolandja e’ haszonlesésnek nemtelen igyekezeteit.

Egy régi birkatenyésztö.

városhoz egy negyedórányira közelített, 2 0 0 0  gyalogból és 
nehány lovagból állott. A' nemzeti őrségnek olly annyira 
elhíresztelt lelkesedése mellett is ezen diszhősöknek csak 
egyike sem kívánt azon csekély hadcsapat ellen indúlni, melly 
annyi merészséggel nyomult volt előre. Krisztina királyné, 
annyi gyávaságot és határozatlanságot látván, mint mond
ják, felkiáltott: „Miután 250 general nyugodtan megül Ma
dridban, midőn az ellenséggel megütközni kellene: hozzanak 
lovat nekem: ’s én magam fogom a’ lovasságot a’ tűzbe vezet
ni!“ — Ezen harczi fölemelkedés, melly nekünk egy kissé 
elkésettnek látszik, nem igen talált viszhangra a’ ministeriuin- 
ban, melly kérte a’ királynét, ne tegye ki magát semmi ve
szélynek.

A’ „Courrier Fran^ais“ a’ spanyol dolgok’ állásáról követ
kezőkép Ítél: „Nem kérdés többé, v a l l j o n ,  hanem mi k o r  
megy be dón C a r l o s  Madridba; valljon az utolsó akadályo
kat ,  mellyek, nem tudni voltaképen, miért, már kétszer tar
tóztatták fel hadmenetét a’ főváros’ falai a la tt ,  legyőzendi 
e még a’ tél előtt, vagy pedig várakozni fog tavaszig, hogy 
azon kormánynak, melly már csak egy hajszálon függ, az 
utolsó csapást megadhassa? Don Carlos, mondják, ismét, 
mint már egyszer azelőtt, visszavonul hegyei közzé; de szint- 
ollv könnyen log ismét azok közül előnyomulni, valamint 
most, ha akarja, könnyű oda visszatérnie. Don Carlos, 
mondják, visszavonul; sőt egy telegrafi tudósítás jelenti, 
hogy E s p a r t e r o  utóseregét elérte 's megverte; azonban 
tudjuk, mit értek eddigelő ezen következés nélküli győzödel- 
mek, mellyek a’ fölkelést nem gátolták, hogy négy év óta 
erőre ’s terjedelemre nézve ne növekedjék. Még a’ „Journal 
des Débats“ is csekély vigasztalást talál olvasói’ számára; 
mivel ön maga kénytelen megvallani, hogy dón Carlos, habár 
jelenleg Madridtól távozni találna is, mindazáltal képes a’ fővá
rost, mihelyt akarja, újólag fenyegetni. Espartero minthogy 
Madridot, melly más részről könnyen fenyegettethetnék, kell 
fedeznie, nem messze üldözheti a’ praetendenst. Ca r o n  de
l e t ,  U l i b a r r i ,  Or a a  hasonlóképen a’ kormány’ székének 
védelmezésére hivatvák. A’ háború tehát egy kis körben lesz 
üsszepontosulva Madrid körül; a’ kormány, mintegy megszál- 
latva, elszigetelve, pénz nélkül, ’s képtelen lévén azt adók 
által vagy más módon szerezni, veszélyeit ’s aggodalmait 
napról napra növekedni látandja, a’ nélkül, hogy csak a’ vak 
történettől is valamit várhatna. — Mondják ’s a’ ministerium 
állítja ügyvivői’ tudósításainál fogva, hogy dón Carlos nem 
képes Madrid ellen eldöntőleg munkálni, ’s a’ tél elmuland 
a’ nélkül , hogy kifejlést szülne. De valljon olly helyzetben 
van e Krisztina’ kormánya, hogy a’ történeteknek ezen ha
ladékát egy egész télen által jótéteménynek tekintheti? De, 
mivel a’ tartományok önmagokra hagyatvák ’s a’ megindít
ható hadak Madrid körül egy jobban vagy kevésbé sziik kör
ben mind egy rakásra torlasztvák, nem fog e éhség, szükség, 
pénzhiány, a’ hadak között fegyetlenség (Zuchtlosigkeit), 
a’ nép között pedig lázadás támadni? — Valljon a’ ta r
tományok’ fővárosai, Sevilla, Cadix ’stb., ha látják, hogy 
olly kormánytól, melly önmagát sem képes védeni, semmit 
sem várhatnak, nem követendik e Barcelona’ ’s Pamplona’ 
példáit, ’s nem fog e illy képen e’ régóta omladozó ország 
felbomlása’ végéhez közelíteni? — Spanyolország’ helyzete 
soha sem volt kétesebb, solia sem közelgett jobban dón 
Carlos’ diadalma.“

Telegrafi tudósítások a’ „Moniteur’“ September’ 29 és 30- 
ikai számaiban. 1) „ B a y o n n e ,  sept. 27. A’ 19dikén történt 
ütközet komolyabb volt, mint eleinte hitték. A’ praetendens 
sietve hátrál. Egy az ő hadából kiküldött, 6000 lőre menő 
osztály Sacedonnál Or a á r a  bukkant ’s ettől szétveretett. — 
E s p a r t e r o  Írja Fuentesből (Madridba), hogy ő a’ pártütő 
hadnak derekát folyvást űzni fogja, melly Trillo felé nagy 
rendetlenségben vonul vissza. Naponkint több szökevény jött 
hozzá, ’s az alkotmányos ügy’ szeretete a’ népben, úgy lá t 
szik , valamennyire ismét föl ele ven ii 11. Madridban a’ válasz
tások elkezdődtek ’s a’ legnagyobb csendben folynak.“ —
2 ) „ B o r d e a u x ,  sept. 29. E’ h. 20dikán éjjel a’ praetendens 
elhagyta Brilmeyát ’s útját Trillo felé vette. E s p a r t e r o ,

A’ p e s t i  e g y e s ü l ,  g y a p j ú - r a k t á r b a  mult Septem
ber’ 5dikétől fogva beküldetett gyapjú: De s s e w f f y  Emil 
gróftól; W e n k h e i m  Terézia bárónétól; S o m s i c l i  Pon- 
grácz personalistól; F e s t e t i cs Vincze gróftól; T i g e  La
jos gróftó l; B u j a n o vi cs Eduard tó l; összesen 398,545 font. 
— Eladatott ugyancsak m. h. 5étől f. h. 3 ig : Som  s i c h  
Pongrácz personalis’ ; D e s s e w f f y  Emil gróf’; O r c z y  Ist
ván báró’ ; B o r o n k a y Albert’; V a y Miklós báró’; P é t e r i ’y 
Ferencz’ gyapja ; összesen 169,917 font.

V a s u t a k .

A’ Páris és Saint-Germain közötti vasúton az öt első va
sárnapon, megnyitásától fogva, következő népmennyiség volt :

Első vasárnapon 7530 személy; és 9297 frank bevétel.
Második vasárnapon 9790 személy, ’s 12,323 f. bev.
Harmadikon 12,230 személy, ’s 15,235 f. bev.
Negyediken 10,765 személy, ’s 13,113 f. bev.
Ötödiken 14,358 személy, ’s 17,279 f. bevétel. —
Ebből ki lehet hozni , mi szembetűnőnek kell majd lenpi 

a’ közlekedésnek, ha egyszer a’ másik űt is elkészül, ’s a’ 
közbenfekvő helyekre is lehet majd utazni. — Nem régiben 
azon szerencsétlenség történt, hogy egy felügyelő , ki a’ ki
adott parancs ellen utazás közben a’ pályán keresztüllépett, 
a’ locomotiv által elzuzatott.

Belgiumban a’ bérkocsisoknak a’vasútokra tolongok’ odavi- 
tele által annyi dolguk van , hogy a’ vasutak’ következtében 
utazatlan maradt országutakoni veszteségök teljesen ki van 
pótolva.



ki őt nyomon követi, 21 kén Fuentcsben volt. A’ 19diki üt
közetben az ellenség számos «halotton és sebesedten kívül 
230 foglyot, közöttük 11 tisztet, ’s 500nál több szökevényt 
vesztett. Mi r a n  da brigadevezér, a’ carlosi lovasság1 feje, 
halva maradt. C a b r e r a  6000 emberrel elvált dón Carlostól 
és sietve Cuenca felé ta r to t t , sarkaltatva O r a á t ó l ,  ki tőle 
200 foglyot vett el.“ — 3) „ B a y o n n e ,  sept. 29., 9 óra
kor. M a d r i d ,  sept .  26. A’ f r a n c z i a  k ö v e t  a’ kül i i gy-  
m i n i s t e r l i e z .  2 2 dikén elérte O r a a  az általa űzött carlosi 
csapatot Cnencánál; megverte azt ,  ’s 900at (tehát nem 200- 
at) köziile fógolylyá tett. 24dikén gen. C a r  on d e l e t  véres 
verekedés után kényszerítette Z a r i a t e g u y t  Valladolid’ 
elhagyására ’s felmentette az ottani várat, melly ostrom alatt
v o l t__óta.“ Az éj’ beállása miatt itt a' telegraíi tudósítás
megszakadt.

A’ September’ 27kei ,,Moniteur“ következő telegraíi tudó
sítást közöl: ,,B o r d e a u x ,  sept. 25. esti 5 x/2 órakor. Ma
dridból 2 0 kán költ tudósítások szerint az ellenség, Guada- 
laxarát elhagyván, Mondejar felé, Espartero pedig Alcalának 
fordult, ki is 19kén don C a r l o s ’ utóseregét Anchuelóban 
elérvén, azt tetemes veszteséggel rnegszalasztá ’s Aranzu- 
equeig őzé. — Az ellenség, űzetve a’ királyné’ lovasságától, 
Rarterán keresztül (az Alcalától áunon felé vivő utón a’ Tajo 
mellett) folytató visszavonulását. — 2 0 kán estve azon liir 
ment Madridba, hogy egy tetemesb ütközet tartatott, mellyet 
a’ királyné’ hadai nyertek meg.“

A’ madridi ,,Gaceta“ sept. 20ról következő hivatalos tu
dósítást közöl, mellyet Espartero az említett ütközetről a’ 
hadministernek tön: „ A r a n z u e q u e ,  September’ 19kén 
1837. Ma reggel Alcalából megindulék az ellenség felé ; An- 
chuelo mezővárosba érkezvén, meglátám a z t ; számba vévén, 
hogy igen messze bocsátanám magamtól, ha gyalogságomat 
bevárnám,-lovasságommal és egy guias-századdal előre nyo
multam. Ez utóbbi szünet nélkül zavaró a’ pártosokat azon 
pillanatig, midőn a’ lovasság, mellynek megtámadást paran
csoltam, San Torcaz és El Pozo között, színtannyi elszánt
sággal mint belátással rcájok rohant ’s őket a’ legnagyobb ren 
detlenségbe hozta. Az ellenséges gyalogság lassanként ál
lásaiból kinyomatott, mellyeket a’ guias-századdal ’s egy 
ágyuteleppel elfoglaltattam. Ezen haderővel ’s lovasságom’ 
egy részével a’ pártosokat e’ mezővárosig kergetém, melly- 
ből a’ praetendens délben igen sietve megindulván, Ranerá- 
nak (a’ '1 ajuna bal partján) tartott, hova őt hadai követték. 
— Ezen ütközet következésében az ellenséges hadak egészen 
elszéledtek. Közűlök sok embert öltünk meg ’s fogtunk el, 
kiknek számát e’ pillanatban lehetetlen pontosan előadnom. 
Lovakat, fegyvereket ’s egyéb szereket is hagytak a’ csataté
ren. Sietek Excellentiádat e’ csatáról tudósítani,’s azt ő fel
ségének tudtára adatni kérem. Gróf L uc  b an  a.“ — To
vábbá a’ madridi „Gaceta“ még ezt Írja sept. 20ról: „Egy 
másik tudósítás 19 rö 1 je lenti, hogy a’ C a b r e r a ’ vezérlése 
alatt levő ’s mintegy 3000 embernyi gyalogsággal ’s 300 ló
val biró partosok 17kén a’ guadalaxarai erősséget akarták el
foglalni; de ezen erősség’ őrserege, a’ megtámadást igen vi
tézül ki áll ván, ez által Luchana grófnak időt engedett arra, 
hogy seregével oda érkezhessék, kinek közeledtére a’ párto
sok mindenfelé futásnak eredtek. Az ellenség sok embert 
vesztett.“

Madridban egy közhírré tett parancsnál fogva minden sze
mély, ki nem katona ’s nem tartozik a’ katonasághoz, 3 
nap alatt fegyverét kézhez szolgáltatni köteleztetik, ellen
kező esetre a’ házmotozás’ következtében velők úgy báná
tik mint lázadókkal. Egy más parancs által az rendeltetik, 
hogy minden lakos 3 nap alatt 8 reált „vagy nagyobb som
mát, a mint hazája iránti szeretete hozandja magával“ Ma
drid’ megerősítési költségére pótlékul adni köteles.

P o r t u g á l i a .
„Medea“ gőzhajó September’ 19eig terjedő híreket hozott 

Lissabonból Angliába. Ezek szerint a’ királyné September’ 
lödikán fél órával éjfél előtt szerencsésen egy fiút szült. A’ 
Morning-Chronicle’ levelezője e’ dologról ekképen ir:  „Lis
sabon, sept. 17. A’ soká és óhajtva várt esemény végre meg
történt. A’ királyné tegnap, éjjeli tizenkettedfél órakor, egy 
fiút ’s koronaörököst szült. Ezen örvendetes történet azonnal 
rakéták’ felbocsáttatása’s 1 0 1  ágyulövés által, mellyekre a’ 
Tajóban fekvő portugali hajók’ ágyúi válaszoltak, adatott a’ 
főváros’ lakosinak tudtára. Minden harang megkondűlt, ’s 
bármelly késő vala az idő, sok ház kivilágítatott. Az újon

szülött herczeg, mint mondják, erős, egészséges,’s a’királyné, 
ki sokat szenvedett, most már szinte igen jól van. A’ királyi 
csecsemő a’ cardinal-patriareha által azonnal megkeresztelte- 
tett, ’s dom P e d r o - F e r n a n d o  nevet és o p o r t o i  h e r 
c z e g  czímet kapott. Ugyanez nap délután a’ herczeg szá
mos kiséretben a’ fő templomba vitetett, hol a’ születés az 
anyakönyvbe beíratott. Estve az egész város ki vala világ
ítva ’s több helyen örömtiizek égettek el.“

Egy másik levélben ugyanezen történetről a’ következő kö
rülmények foglaltatnak: „Szombaton, sept. lGdikán éji 11 
és fél órakor a’ királyné, dona Maria , szerencsésen egy fiút 
szült. Már kora reggel óta, midőn a’ legelső fájdalmak be
állottak, az özvegy császárné, a’ királyné’két nagynénje, a’ 
ministerek és főhivatalnokok, a’ cortes’ elnöke ’s a’ diploma
tái kar felgyűltek a’ palotába, hogy a’ szülésnek tanúi legye
nek. Mihelyt a’ kis herczeg világra jö tt ,  bebocsáttattak hoz
zá , ’s az idegenek homlokát, a’ portugaliak pedig kezét 
csókolák meg. Rakéták és ágyudurrogások jelenték azonnal 
az örvendetes hirt; az ünnepelések, mint mondják, három 
napig fognak tartani. Az özvegy császárné lesz a’ kereszt
anya , az ifjú brazíliai császár pedig a’ keresztatya; de itt 
egy kis zavar adta elő magát, mert a’ császár Terceira her- 
czeget kívánta helyetteséül, ki most, mint tudjuk, nincs je 
len. A ministerek és democraták, kik az udvari szertartások
ra nem igen hajtanak, mást akartak helyébe tétetni; de a’ 
királyné, férje és a’ császárné vonakodtak, mivel, mon
dák , ez a’ császárt meg fogná bántani; valójában pedig, 
mivel a’ herczeg ’s a’ chartisták iránt vonzalmat akartak mu
tatni. Előlegesen is a’ nyilványos keresztelés elhalasztatott, 
’s helyette a’ szükségbeli keresztséget végezte a’ cardinal-pa- 
triarcha, rnellyben a’ herczeg dón Pedro-Fernando, Bragan- 
za fejedelem ’s oportoi herczeg nevet kapott. Másnap, u. ni. 
17 di kén , dón Fernando, a’ királyné’ férje , ki ezután király
nak fog czímeztetni ’s a’ statusügyekbe is több befolyással 
bírand,  fényes kísérettel a’főtemplomba ment ’s itt fia’ szüle
tését beíratta. Minden eddigi hírek szerint a’ koronaörökös’ 
születését a’ nép köz örömmel fogadta; csak az ultraradical 
„Nációnál“ (lissaboni hírlap) szól róla, mint semmi fontosságú 
dologról, két sorban. — A’ chartisták’ ’s általában a’ hadak’ 
mozdulatiról semmi bizonyost sem tudhatni, ’s ezt azért, 
mivel a’ kormányhirlapok hallgatnak, a’ többinek pedig nem 
szabad szólani.

Következő a’ f e l í r á s ,  mellyet a’ portugali cortes egy kül
döttség által dón Fernandohoz, most már királyhoz, a’ ko
ronaörökös’ születése’ alkalmával bocsátott: „Senhor! Az 
olly óhajtva várt szerencsés születése a’ fenséges herczegnek, 
kivel az ég F e l  s ég é  dn ek a’ halhatatlan Braganza herczeg’ 
leányával, a’ mi dicső és imádott királynénkkal, kötött há
zasságát megáldotta, a’ portugál nemzetre nézve öröm- és 
reményteljes történet. A’ portugali nép buzgó könyörgéssel 
kért istentől egy herczeget, ki a’ Braganza és Coburg-Gotha 
házak’ dynastiáját dóm Alfonso Ilenriquez’ királyszékében 
megörökíthesse. Az ég, meghallgatva könyörgésinket, Felsé
gednek fiút, a’ koronának örököst adott. Ezen szerencsés 
történet’ következtében az ország’ általányos és constitutio- 
nalis cortese küldöttséget bízott meg, hogy az Felségednek 
szerencsét kívánjon a’ népnek nevében, mellynek a’ cortes 
képviselője, ’s melly büszke, Felségedet királyai’ sorába 
számítani. Ezek, Senhor, azon őszinte hódolatnak érzései, 
mellynek kifejezését az ország’ általányos és constitutionalis 
cortese e’ szerencsés napon Felségednek elejébe terjeszti.“ -— 
A’ király ekképen válaszolt: „Legnagyobb örömmel fogadom 
azon érzések’ kifejezését, mellyeket az ország’ általányos és 
constitutionalis cortese a’ koronaörökös’ szerencsés születése’ 
alkalmával előmbe terjesztetett. Reményiem , hogy ezen tör
ténet a’ portugál nemzetnek egyetértését és jólétét hatalma
san fogja előmozdítani. Bizonyossá tehetik az urak a’ cortest, 
hogy én minden erőmet oda fogom fordítani, hogy ezen fon
tos czél eléressék.“ — így tehát a’ m a g y a r  vér  a’ portu
gál nemzetnek egy hosszú királysort ígér; legyen az dicső 
és szerencsés!

N é m e t o r s z á g .
München, September’ 26.

A’ kisajátítás’ (expropriatio) törvényéről tegnap kezdettek 
tanácskozni. S c h a z l e r  augsburgi követnek volt azon érdeme, 
hogy ezen , a’ bajor vasutat tárgyazó törvény’ főbenjáró kér
désére nézve legelső szónokkép lépett föl. R i n g s e i s  doc
tor ft) orvosi-tanácsnok észrevehetóleg heves ellenfélnek mu
tatta magát ’s különösen a’ kényszerített elidegenítésnek a’

vasutakra leendő kiterjesztése ellen beszélt. Általában a ’ 
földbirtokosok között ezen törvény ellen erős oppositio ural
kodott, de mellette is több ékes szók valának. A’ belügyek’ 
ministere herczeg O e t t i  n g en - W a l l  e r s t e  i n jelenté, 
hogy ha ezen uj törvény el nem fogadtatnék, az 1815 évihez 
fogna a’ kormány folyamodni, melly a’ földbirtokos’ érdekeit 
nem védelmezi olly szoros és határozott korlátokkal. Ezen 
intés többet ha to tt ,  mint minden ékesszólás. Miután az ál- 
talányos viták befejeztettek, a’ mai ülésben az első czikkely 
jött tanácskozás alá ’s az egész ülést el is foglalta. Végtére- 
a’ czikkely úgy fogadtatott el, mint azt a’ küldöttségek ajáa- 
Iák, kivéve mégis azon módosítást, hogy a’ követház a’ tör
vény’ alkalmazhatását egyházak’, nyilványos iskolák’, ’s több 
effélék’ építésére is kiterjesztette a’ tanácskamara’ véleménye 
szerint ’s a’ küldöttségek’ véleménye ellen. Ezen első czik- 
kelynek tetemes többséggel lett elfogadtatása által az egész 
törvénynek sorsa is minden hihetőség szerint biztosítva van, 
ámbár annak,  különösen a’ vasutak miatt számos és heves 
ellenségei voltak.

A’ poroszországi koronaherczeg és koronaherczegné sept. 
29kén tegernseei utjokban Münchenen mentek keresztül. A’ 
szász királyné October’ elején hasonlólag Tegernseebe érke
zik fenséges anyjához, az özvegy királynéhoz, ki a’ Berchtes- 
gadenben lévő magas uraságoktól is látogatást nyerend, ’s 
igy majd minden gyermekét ’s unokáját körében látandja.

Augsburg, sept. 28-
P y r k e r  László patriarcha ’s egri érsek, Gasteinban tar

tózkodása által igen megerősödve, tegnap délben érkezett hoz
zánk. Ma reggel számos jókivánásoktól kisértetve, útját 
Stuttgartba folytatta.

Uj találmány.
Kieninger József v Air-SpeakeríC — je  vagyis hangtelegráfja.

A’ megtörtént eseteknek minél hamarabbi közlése a’ fon
tos körülményeket minden időben igen gyakran eldöntötte. 
Különösen a’ mi időnkben nem szokatlan, hogy a’ legfőbb 
érdekek egy pillanattól függenek. A’ tudósításoknak legsebe
sebb elterjesztésére nézve az e’ végre feltalált ’s különféle 
országokban szokásba vett „szem-telegrafoknál“ jobb esz
közt nem ismerünk. Ez a’ világosság’ theoriájával áll össze- 
hangzásban, melly sokkal sebesebben terjed mint a’ hang, 
ha útjában semmi akadályok nincsenek. Hanem épen ezen 
akadályok, mellyek közül csak az éj’ setétségét ’s a’ ködbe 
burkolt nappalt említjük, természetesen a’ szem-telegrafokra 
is káros befolyással vannak, mellyek gyakran elemi hatá
soknál fogva munkálataikban meghátráltatván, a’ legérdeke
sebb tudósításoknak félbe kell szakadniok. Ez fölötte nagy 
hiány, melly a’ katonai-munkálatoknál különösen érezhető. 
— A’ hang, ha mindjárt olly sebességgel nem közöltethe- 
tik is ,  mint a’ világosság, de annál áthatóbb, ’s gyakran 
azon tárgyak, mellyek a’ szemre nézve lehetetlenné teszik a’ 
rájok eső világosság’ sugárai’ felfogását, mint a’ hegyek, 
szikla- ’s kőfalak, igen derék hangvezetők ’s hangnevelők.

Ezen feladat’ kivitelét K i e n i n g e r  ur ,  a’ cs. k. udvari 
színház’ muzsika-karának volt tagja, nevezetes hangszer
kesztő ’s igen jeles hegedűs, munkába vette, ’s valójában az 
általa feltalált hangtelegraffal L a n n o y  báró, A s z m e y e r  
cs. k. u. orgonista ’s W u r m  erőmiivész urak’ jelenlétében 
a’ Práterben tett próbák minden óhajtásnak megfeleltek. 
Ezen műszer Kieninger ur’ utasítása után R i e d e l  Venczel 
műszercsinálótói készítetve, 7 bécsi l á b ’s 5 ujj hoszu, olly 
gépelyekkel van ellátva, m in ta ’ trombita, egy messzelátóé- 
hoz hasonló állásra helyheztetve, ellenszél’ idején is a’ han
got 2 0 0 0  bécsi ölre 11 y i 0  másod perez alatt terjeszti el.

Ezen kényelmesen hordozható műszer’ hasznát ’s fontossá
gát könnyű átlátni. Ez által t. i. háborúban a’ legkülsőbb 
táborszemektől az ellenséges mozdulatokat a főhadi szál
lásra legsebesebben hírül lehet adni ’s utasító parancsokat 
ugyanazon kaphatni. A’ mocsárok, folyóvizek, mélyutak, 
erdőségek áltál okozott haditestület’ egymástóli megszaka
dása’ ’s a’ katonák’ elszórt fekvése’ alkalmával, ezáltal a’ 
külön helyzetiek idővesztegés nélkül tudósítathatnak s 
az elszórattak igen hamar egy helyre gyűlhetnek. Továbbá 
a’ tornyokból tűzveszély’ alkalmával, mint lármakürt ’s a’ 
vasutakoni leggyorsabb értésitésre használtathatik. — Ha ezen 
halló-telegraf, mint igen óhajtható, valóságos használatba 
jövend, akkor annak feltalálója késznek ajánlja magát ezen 
műszerrel való bánásmódra, a’ jegyek által közlendő tudó
sítások’ kulcsára élőszóval vagy nyomtatott jegyzékben akár
kit is megtanítni. (Oest. Ji.) .

K-ávéház,
Az alázatosan alulirt tudtára adja a’ nagyérdemű 

közönségnek, hogy a’ Becsben, Seiler-utczában, 1076 
sz. alatt lévő ’s már több év óta igen dicséretesen is
mert kávéházat előbbeni birtokosától, Weissenberger 
úrtól, átvette és semmi költséget nem kímélt, hogy 
annak mindazon kényelmet és fényt, mellyet egy 
első rangú kávébáztol kívánhatni, megadhassa.

Fölötte kedvező helyezető ezen kávéháznak földszint 
és az első emeletben ’s a’ város’ közepében, a’ gyors 
szolgálat, a’ legválogatottabb italok, a’ legjelesebb 
biliárdok, tündöklő gázvilágitással, ’s a’ legolvasot
tabb magyar, franczia, angol, olasz és német politi
kai hírlapok’ ’s szépliteraturai folyóírások’ sokasága 
a’ tisztelt látogatók’ minden oldalú kívánalmak ’s vára
kozásinak annál bizonyosabban meg fognak felelhetni, 
minthogy alulirtnak több évi utazási alatt Europa’ leg
első fővárosiban több hasznos tapasztalást gyűjteni volt 
alkalma, mellyeket egyedül azon czélra fordítand, hogy 
tisztelt vendéginek minél tökéletesebb ’s általánosb 
megelégedését megnyerhesse ’s kávéházát megelőző 
figyelmei által folyvást meg-megujuló kegyes látogatá
sokra mindinkább ajánlhassa. Bécs, ott. l .  1837-

Porczer József,
kávés a’ Seiler-utczában, mindjárt a’ 
Graben mellett, a’ MatschakerholTal 

szemben, 1076 sz. alatt. (3)

985 Itonfló tokaji bor’ árverése.
Folyó évi October’ 25dikén és 26dikán ezen men

nyiségű 1827, 1834 és 1835diki asszuszölő , máslás 
és közönséges borok, mellyek t. D e r c s é n y i  Pál 
ur’ szőlejében termettek, ugyanezen uraságnak mádi 
dudájában, idei ugyanottani bortermésével együtt, 
árverés’ utján eladatnak. A’ vevők egy ötöd részt az 
árverésnél, négy ötöd reszt négy hét alatt tartoznak 
lefizetni. M i t t e r b a c h e r  K. G.

Inspector. (3)

Ilii* tie tin é ii y.
A’ n. m. magyar kir. udvari Kamara’ meghagyásá

ból a’ nemes Nyitra vármegyében Leopold - várában 
lévő, a’ kir. kamarai fiscust illető regale beneficiumok’ 
újabb haszonbérbe adására nézve, névszerint pedig 
a) az ottani nagy korcsmának, mindennemű italok’ 
szabad mérésével; b) a’ mészárszéknek’s szabad bor- 
és más italmérésnek az úgy nevezett kis korcsmában; 
c) az ugyanottani tőzsérboltnak ( Greisslergewerb ) ; 
— mindezen haszonvételek’ nyilványos ’s az ottani 
cs. k. várerősitési épitészhivatalban tartandó árverésp 
a’ jövő 1838diki l’ebruarius’ tOdikérc határoztatik. A’ 
bérlet’ ideje 3 esztendeig tart, u. m. 1838 május’ Eső
jétől 1841 április’ utolsó napjáig. Az árverés előtt le
teendő 10 pcentnyi bánatpénz a’ nagy korcsmáért 71, 
a’ mészárszékért ’s kis korcsmáért együtt 43, a’ tő-

zsérboltért 17 forint pengő pénzben. Ezen kívül köte- | 
les minden árverő az egy évi bérsummát megütő ke- 
zes-vagyonát, előlegesen ugyan a’ mostani bérmeny- 
nyiségig, vagyis a’ nagy korcsmáért 705 p. forintig, 
a’ mészárszékért ’s kis korcsmáért 433 P- forintig, a’ 
tőzsérboltért pedig 168 p-ftig, akar kész pénzben > akar 
kincstári kötelezvényekben a’ pénzcsarnoki kelet sze
rint, akar pedig a’ kezes-summának kétszeres értéké
vel biró fekvő vagyonára intézett, első helyre bejegy
zett ( iíitabuiált) kezeslevelekben az árverésre kirendelt 
biztosság előtt kellető szerint kimutatni. Az árverés’ 
egyéb feltételei Leopold várában az ottani várerősitési 
helybeli igazgatóságnál, és Szereden a’ cs. k. sóhi
vatalnál megláthatok.

Zsidók ezen árverésben nem vehetnek részt. Az ár
verés’ munkájának elvégezte után semmi későbbi aján
lat sem fogadtatik el. (2)

II i r d e t é s .
A ’ n. m. magyar kir. udv. Kamara’ részéről köz 

hírré tétetik, hogy Pozsony vármegyében fekvő ]? (« -  
■ * iit-T Ii; ili  kamarai jószág a’ hozzá tartozandó ré
szekkel együtt e’ folyó esztendei octobcr hónap’ 16án 
a’ sz. k. Pozsony városában lévő ország’ házában tar
tandó árverés’ utján két egymásután következő eszten
dőre, folyó évi november’ első napjától kezdve a’ 
többet Ígérőnek bérbe log adatni; úgymint:

| Stompltán egy négy kerekű vizi malom, egy 
90 kapás szőlővel, és egy 60 kaszás réttel.

R é t s é n  egy curialis ház, egy 25 kapás szőlő, egy 
gyümölcsös kert, és egy 4000 Q  öles telek, melly rész- 
szerint kertnek, rcszszerint pedig rétnek használható.

n é v é i i . l l j f a l u h n i l  egy öt holdas szántóföld, 
és két 10 kaszás rét.

Sz. kir. Szent György város’ határjában fekvő 
6 kaszás rét, továbbá a’ fent megnevezett helyeken lévő 
királyi haszonvételek, és azokhoz tartozó épületek.

Bérleni szándékozók a’ fent kitett helyen és napon, 
300 pengő ft. bánatpénzzel ellátva, megjelenni ezen
nel illendően meghivatnak.

Az árverési feltételeket és a’ bérbe adandó jószágnak 
minémüségétBudán a’ kir. Kamara’ számvevő hivatalá
nál, vagy pedig Pozsonyban V i l l e t z  Antal királyi 
épületek’ felvigyázójánál megtudhatni. Budán, Sep
tember’ 28dikán 1837. (3)

Folyó évi October’ 21kén Bécsben £  s z o p  l t i í z  
fog s o r s l M i z s í s  által kijátszatni; melly alkalommal 
a’ főnyerlesek «00/000 — .50,0«« — «5,000 
— 1 « , 5 0 0  stb. v. forintot; az ingyensorsok pedig 
:itt,«50 — «*50 — * * 50 — ÍOOO ’s igy lefelé 
egész 541 forintig nyerhetnek , minden esetre pedig 5 
Irtot nyerniük kell. Sorsjegyek 4 fr. 24 krjával ezüst
ben egy vörös ingyensors’ 5öd részével együtt kapha
tók Pesten Li e de ma nn  J. S. Fridinknél. (4)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridrik.



POZSONY, pénteken 3 0 . szám. OCTOBER* 13. 1837.
Tartalm a:

b’ honi politikai ’s ncnipolitikai tárgyak, neveee- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környiilállásos és olly gyors 
liirüladása, bogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmii- 
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s viz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B alásfa lv i  Orosz József.

F eltételek:
Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fűskűti Länderer Lajos' könyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget Il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ tzítn alatt kiildetendők : „A* Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.’1 — A ’ nein- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s Ízetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyar ország*.
Ő cs. kir. a. Felsége Ké r y  Alajost, a’ poroszlói sóháznál 

pénzbeszedő tisztet,  saját kérelmére, nyugalmazni méltozta- 
tott.

Mihályfa, October’ 2.
F. észt. September’ 2 5kén tartatott t. ns. Z a l a  vármegye’ 

tisztujitása Zala-Egerszegen a’ nm. Főispány ur’ előliilése 
alatt. A’ tisztek mindnyájan felkiáltás által választattak meg, 
’s azon nap délutáni 1 órára az egész tisztitjítás végbement. 
Az uj tisztikar következő személyzetből áll: lső alispány 
K e r k á p o l y  István, lakik Kővágó-Őrsön; 2 dik Csáfordi 
C s i l l a g  Lajos, Bekeházán; főjegyző Tubolyszegi T u b o l y  
Mihály, Nagy-Lengyelben; lső aljegyző Bodószegi Z o b  Já
nos, Szentpéterutban; 2 dik N o v á k  Ferencz, Fogaskeréken; 
főügyész M o l n á r  János, Porszombaton; lső alügyész 
N a g y  József, Balatonfiireden; 2 d ik S z e n t e  Lajos, Salom- 
várott; levéltárnok II á r  y Farkas , Zala-Egerszegen ; főadó
szedő K o p p á n y  Ferencz, Zala-Egerszegen; főszámvevő 
J a k a b f y  Gergely, Iletésben; segédszámvevő N a g y  Sán
dor ,  Zala-Egerszegen ; főorvosok F l e i s c h  a k k e r  József, 
Zala-Égerszögen; S t a m b o r s z k y  Jakab Sümegen; lső 
földmérő T ó t h  Sándor, Lentiben; 2 dik C s e p e l y  József, 
Sümegen; főhadnagy B e r t a l a n  Vincze, Kozmadombján; 
várnagy F a r k a s  'János, Zala-Egerszegen. — Tapolczai- 
járásban : főszolgabíró M a la t i n  s z ky  Ferencz, Tapolczán; 
alszolgabirák M ó r o c z a  Károly, Alsó-Őrsön; Várbogyai 
B o g y a y  József, Rendeken ; füredi biztos (szolgabirói rang
gal) M a t k o v i t s  Gusztáv, Szent-Antalfán; aladószedő S ó 
in od y  Mózes, Balatonhenyén; esküttek E ő s s i  Ignácz, 
Kővágó-Őrsön ; M e z e r i c z k y  Károly, ugyanott; K e r k á 
p o l y  Sándor, Udvariban. — Szántói járásban: főszolga
bíró: Ilertelendi H e r t e l e n d y  Imre, Viadornyalakon ; al
szolgabirák Szentgyörgyi H o r v á t h  P á l ,  Ukon; T o l n a y  
Károly, Nagy-Görbőn ; aladószedő T ö r e k y  János, Vitán; 
eskiittek S a l a m o n  János, Fokon; T ö r e k y  József, V itán ; 
L a s k ó y Károly, Fogask iréken. — Kapornaki járásban : fő
szolgabíró Rumi és Rábadoroszlói R u m y  Károly, Igriczén ; 
alszolgabirák Cs á n i Cs á n y i  Elek, Alsó-Csánban; Galanthai 
B e s s e n y e y  Barnabás, Szent-Mihályon; aladószedő T h a s sy 
Gábor, ugyanott; esküitek: K o l t a y  Lajos, Pölöskefőn; 
K á m á n  Ferencz, Hetésben ; T h a s sy  Lajos, Szent-Mihály
on. — Egerszegi járásban: főszolgabíró S i m o n  Mihály, 
Egyházas-Bükön; alszolgabirák Boldogfai F a r k a s  Imre, 
Bagódban; Farkaspatyi F a  r k a s Endre, Sz. Mihályfán ; ala
dószedő S z i g e t h y  István, Egerszegen; eskiittek N a g y  
Imre, Bonczódföldén ; B a r a n y a y  Pál, Teskándon ; H o r v á t h  
Ferencz, Egerszegen.— Lövői járásban: főszolgabíró B e r 
t a l a n  Pál, Kozmadombján; alszolgabirák S z e n t e  Mihály, 
Kerkakáloczfán; S i m o n  Pá l,  ugyanott; aladószedő S ó s  
József, Baksán; eskiittek S i m o n  János, Kerkakáloczfán; 
K i r á l y  István; B a k a  János. — Muraközi járásbán: fő- 
szolganiró H o r v á t h  Péter, Dekanoveczen ; alszolgabirák 
T  a m á s í t s  István, Nedeliczen; C s e s z n á k János , Perla

kon ; aladószedő B a r i t s  János ; eskiittek : O s t e r h u c b e r  
Kázmér ; G r a m a s  i t s  István; C s á r  i t s  Ferencz.

Megyénkben már ezen tisztválasztás előtt a’ közgyűlésben 
t. D e á k  Ferencz táblabiró urnák, mint az árvái kikiildött- 
ség’ elnökének, ki az illyetén fáradságos és jótékony köz- 
iigyeket minden önhaszon nélkül, sőt áldozattal is ,  csupán 
az emberiség’ tekintetéből hazafiulag elvállalni szokta , előa
dására, á r v a b i r á k  is ,  kik a’ fölkelő sereg’ pénztárából ve
szik fizetősöket, neveztettek szolgabirói ranggal, kik az ár
vákká letteket tüstént följegyezzék, javaikat összeírják, a’ 
választmánynak bejelentsék stb., hogy ekképen az árvák’ fel- 
iigyelése minél pontosabban vezettethessék; az illető rendes 
szolgabirák egyébiránt is több political ’s törvényes dolgok
kal lévén elfoglalva. Bekiildötte Hetyey János ,

t. ns. Zala vármegye’ tiszteleti), ügyésze.
Nagy - Födénies , octoher’ g.

A’ marhadög, melly nálunk a’ múlt augustus’ 23ka körül 
kezdődött, a’ folyó hónap’ első napjaiban megszűnt, és ösz- 
szesen mintegy 480 darab marhát ragadott e l , úgy hogy sok 
gazdának egy sem maradt! — Mint mondani szokták, fűhöz 
fához kapkodtunk, mindenféle gyógyszereket próbáltunk, hogy 
a’ beteg marhán segítsünk; de siikeretlen volt minden fárad
ságunk ! Azért én azt ta r tom , hogy e’ pusztító dögvésznek 
máskint eleit nem vehetni, hacsak előbb ki nem nyomozzuk, 
lionnét származik? — Azonban csudálatos, hogy, noha már 
régóta pusztít az országnak hol egyik hol másik részében, 
mégis ekkoráig senki, legalább tudtomra, annak okát nem 
kereste; jóllehet semmi e’ világon vakesetből nem történik; 
mindennek van oka, minden oknak van okozata, ok és oko
zat szorosan lévén egybekapcsolva; ha okozatot kívánunk, 
az azt előállító oknak is jelen kell lenni, és ha kívánjuk, 
hogy az okozat megszűnjék, az okot szükséges elhárítanunk. 
Ezek szerint a’ marhadögöt máskint megszüntetni nem lehet, 
hacsak annak okát el nem hárítjuk. Minemii ismertető-jelei 
és tulajdonságai vannak e’ nyavalyának, mivel azokat már 
mások bőven leírták, szükségtelennek tartom újra előszám
lálni, ez egyet mégis megemlítem, hogy nehány elesett mar
hát fölbontatván, azt tapasztaltam, hogy áltáljában az epéje 
mindeniknek rendkívül nagy volt. — A’ marhadögről csak
nem bizonyosnak látszik e’ három: 1 ) hogy az a’ m e g r o m 
l o t t  v í z t ő l  származik; 2) hogy nem ragadós; 3) hogy az 
eddig javaslott és használt szerekkel gyógyíthatatlan. — A’ 
mi az elsőt illeti, bizonyos, hogy a’ marhadög csak ollyan 
helyeken diihösködik, hol a’ marha nyaratszaka egészséges 
jó fris kútvizzel nem é l , hanem kénytelen megromlott pos- 
ványvizet inni. Erre ne mondja senki: hiszen más eszten
dőkben is illyen vizet iszik, mégsem vesz el tőle; mert más 
esztendőkben ha volt is hőség a’ nyári hónapokban, az csak 
egy két nap vagy legföljebb is egy hétig tarto tt ,  az idén pe
dig, legalább nálunk, július’ 28tól augustus’ 23ig és igy 
majd egy hónapig napról napra nevekedvén a’ hőség, olly 
nagy volt, hogy nemcsak az álló- és csekély vizek szerfelett 
meghevültek, hanem még a’ Duna is, jóllehet mélysége két
három ölnyi, 18 foknyira megmelegedett Réaumur szerin t; 
Nagy - Födémesen pedig a’ múlt augustusban a’ rákok azon

vizet, mellyben világra jöttek, növekedtek és élni szoktak, 
belőle kimászván, mint nem nekik valót oda hagyták, mit a’ 
halak nem tehetvén, benne elvesztek; a’ marha pedig — kút 
nem lévén a’ határban — ezt volt kénytelen inni; már vall
jon nem kész nyavalya e ez a’ szegény baromnak? — Állí
tásomat még az is erősíti, hogy a’ melly marha a ’ múlt au
gustusban fris kútvizzel élt — mellynél egészségesebb ital 
sem embernek sem baromnak az egész természetben nincs 
— nemcsak el nem veszett, hanem még beteg sem volt, mit 
a’ többi közt az értekezőnek jármos ökrei világosan bizonyí
tanak, mellyek a’ mondott hónapban mindenkor kéznél lé
vén, fris vízzel éltek ’s folyvást egészségesek. — A’ mi a’ 
másodikat illeti , t. i. hogy nem ragadós, onnét látszik bizo
nyosnak, mivel az egészségesek a’ betegekkel egy csordában 
lévén, ezekről amazokra könnyen elragadhatott volna a’ 
nyavalya, és igy mindnyájának el kellett volna veszni, a’ 
mi mégsem történt. — Mi a’ harmadikat illeti, t. i. hogy az 
eddig javaslott és használt gyógyszerekkel gyógyíthatatlan, 
onnan bizonyodik meg, mivel sem érvágással, sem más ed
dig javaslott szerekkel, a’ legnagyobb vigyázat mellett is, 
legalább nálunk, sőt még a’ hatalmas vízkárával sem lehetett 
a’ betegeken segíteni. Azokáért, úgy látszik , legsiikeresebb 
mód a’ marhadögnek jövendőben eltávoztatására a’ legelőn 
kutat ásatni, és mind a’ cselédnek mind a’ pásztoroknak szo
ros kötelességökké tenni, hogy a’ marhát mindenkor abból 
itassák. — Egyébiránt ezeket csak figyelemgerjesztésül kí
vántam közleni, véleményemet, sőt mondhatom, meggyőző
désemet erőszakkal senkire nem kötvén. *) T. P.

A u s z t r i a .
O cs. k. apostoli Felsége f. h. 2kán költ le g fe l

sőbb saját kéziratánál fogva, ő kir. Fensége F e 
r e n c z  fő- ’s modenai lierczeg’ második fiát F e r 
di nand Főherczeg ő k . Fenségét, ő cs. k. F el
sége’ hadseregében ezredessé, még pedig tulaj
don Fenséges atyja’ 2dik számot viselő cs. k. va
sas ezredéhez méltóztatott kinevezni.

Továbbá a’ cs. k. hadseregnél következő változások történtek:
Sonnensteini S o n n t a g  Venczel generalőrnagy ’s ta r to 

mányi pattantyusság’ igazgatója Olaszországban, pattantyus- 
ság’ brigádosává Olmüczbe Morvaországban; Greiti Z e p h y -  
r i s  Ignácz báró, ezredes és a’ hatodik vadász zászlóal’ pa
rancsnoka, báró Fleischer’ 35 számú gyalog ezredéhez pa
rancsnokká neveztettek.

Előléptettek: alezredesekből ezredesekké: M a g d e b u r g  
Károly a’ hidász zászlóaltól ugyanazon zászlóalhoz; Ehren- 
steini P f e i f f e r  Károly, Windisch-Grácz lierczeg’ 4 számú 
könnyű - lovas, és H i r n s c h a l l  József, Hessen - Homburg

*)  Azon eredmények, mellyeket a’ fris kútviz napjainkban emberek
nél ’s állatoknál nyújtott, a’ beküldő ur’ nézeteit tökéletesen igazol
ják, ’s e’ tárgyban talán rövid idő múlva létalaposan megváltozand- 
nak a’ közönséges nézetek. A’ szerk.

E g y e n l ő s é g .

Sokan hirdették ’s nagy bölcseseséggel vitatták már Írá
saikban az emberek közötti egyenlőséget, mig azt az életben 
a’ nálok szegényebb és mostohábban született emberekben 
épen nem becsülték, ’s igy cselekedette] mutatták meg, hogy 
viszonyok, nem szép szavak, intézik az emberek’ sorsát. 
Most ezen eredeti-jog vitátoknak E j s z aka  m e r  i ka  vessző- 
paripájok, miután a’ párisi szénégető nem kintelenitetik többé 
fölséges kezet szorítni ’s miután Anglia’ nimbusa a’ reform- 
bili’ vitatása óta elenyészett. De azon szerencsétlen ember
társaink, kik az éjszakamérikai egyesült statusokban vason 
végzik munkáikat, elbeszélhetnék nekik,  milly lábon ál l ot t  
az annyira magasztalt egyenlőség, —- valamint az ottani sze
gény napszámosok is ,  kiknek a’ mesterségesen leszállított 
napi bér keserű tanulságot adott arról, hogy, ha az ember 
királyok helyett kereskedőket ura l,  j o g a  lehet ugyan a’ 
polgári egyenlőséghez és szabadsághoz, de m ó d j a  annak 
valóságos birtokába jutni csak akkor, ha gazdag. Az éj
szakamerikai egyesült statusok azon egyetlen ország, melly
ben t ö r v é n y e s  r a b s z o l g a s á g  ’s r a b s z o l g a t ö r v é n y e k  
léteznek. így, például, a’ rabszolga nem házasodhatik meg ura’ 
engedelme né lkü l; a’ gyermekek nem övéi, hanem uráéi, ki 
neki felettök atyai hatalmat nem enged. A’rabszolga se’ nem 
vehet, sem adhat, semminemű saját birtokhoz nem juthat. 
A’ tenneseei törvénykönyv korbács alá veti azon rabszolgát, 
ki e’ rendszabás ellen mer cselekedni; a’ dél-carolinai tör
vények , valamint a’ louisianaiak is , a’ rabszolgák által kö
tött alkuk’ és szerződések’ tárgyainak elkobzását rendelik. A’ 
rabszolgának nincs hazája, nincs családja, nincs társas élete. 
A’ dél-carolinai törvénykönyv szerint a’ rabszolga i n g ó ,  a’ 
louisianai szerint ingatlan jószág; minden éjszakamerikai 
törvénykönyv tiltja a’ rabszolgák’ t a n i  t a t á s  á t ,  előttök zár-

vák a’ nyilványos iskolák. Minden déli statusok a’ megszö- 
köt rabszolgát törvényen-kivülinek hirdetik. Ki egy rabszol
gát öl meg, csak pénzbírságot fizet; ellenben a’ neger, ki 
egy fehérnek gyermekét veri, vagy egy szabad embert meg
sebesít, halálnak fia. A’ dél-carolinai és louisianai törvények 
hatalmat adnak a’ birtokosnak, rabszolgáját botoztatní, kor- 
bácsoztatni és tömlöczöztetni, úgy hogy az ur párt, biró és 
hóhér egyszersmind. Több statusában az uniónak, kivált a’ 
3 4 °— 3 0 °alattiakban, a’ rabszolgaság rendkívül szaporodik; 
mi abból kitetszik, hogy 1790ben az egyesült statusok’ né
pessége 3,231,429 fehérből ’s 697,800 rabszolgából állott; 
18I0ben már 6,048,500 fehér és 1,190,360 rabszolga volt; 
1830ban pedig 10,856,989 fehér mellett 2,009,031 rabszol
ga- — Helyesen Írja dr. S c h u s t e r :  „Ejszakamerikában a’ 
pénz mindenhatóvá tesz ; a’ tehetősb itt törvényhozó és biró, 
valamint hajdan a’ hollandi és velenczei respublicákban , ’s 
valamint ma is még a’ sclnveiczi őscantonokban , hol a’ fon
tosabb statushivatalok a’ gazdagabb családokban csaknem fi- 
ról lira szállnak. Az igy elnyomott éjszakamerikai polgárok’ 
ínsége ’s elszegényedése igen nagy, ’s hogy nem nagyobb, 
azt nem polgári intézvényeiknek kell köszönni, hanem a’ rop
pant kiterjedésű földbirtok’ csekély népességének, melly föld
művelés által jó létben és függetlenségben fentartja magát, 
miáltal a’ várasokban és gyárokban a’ napszáinosi munka gyé
rebbé ’s igy keresettebbé ’s drágábbá lesz. Az éjszakame
rikai bank’ veszedelmes szabadalmának (privilégiumnak) a’ 
derék Jackson által történt visszavételekor világosan ’s min
den álorcza nélkül tiinék ki az ottani pénzaristocratiának ön
zése és zsarlás-rendszere ; akkor láttuk őket az önzés' és 
pénzvágy’ minden fortélyival küzdeni a’ status’ és az embe
riség’ java ellen; láttuk, mennyire eltompult ezen emberek
ben a’ becsületnek, az igazságnak és hazaszeretetnek minden 
érzése stb.“  — Ezen nézetivei dr. Schusternek tökéletesen

egyeznek C h a m p a g n i  ur’ 1809beli levelezései, úgy J e f 
f e r s o n  praesidens’ hajdani rendszabásai, H a r r i s o n ’ be
szédei, ’s több effélék. — Azok, kik Éjszakamerika’ sorsát 
azért irigylik, mivel ott szinte semmi egyenes adó sem fizet
tetik, feledik, hogy ott a’ nem-egyenes adók fölötte magasak 
’s annál súlyosabbak, mivel az élet’ legelső szükségeit (húst, 
lisztet, italokat) terhelik, ’s igy leginkább a ’ szegény em
bert nyomják, mig a’ gazdagok’ fogyasztásezikkelyei csaknem 
minden adótul menttek. Mit használ tehát egyenlőség a’ pa
piroson, a’ vagyonnak és a’ terheknek illy sajnos egyenetlen
sége ’s a’ gazdagoknak illy részrehajló pártfogoltatása mel
lett! Ide kell venni, hogy az egyesület’ egész birtokában alig 
találunk intézetet az Ínséggel küzdő nyomorultak’, a’ mago
kon segíteni nem tudó aggok’ ’s az elárvult kisdedek’ szá
mára !

Határtalanul uralkodik itt  a’ pénzaristocratia, mellynek 
eddig még a’ sajtó sem véthetett; mert igenis jól fizeti 
mindazokat, kik neki tömjényeznek, valamint a’ választáso
kat is megvesztegeti ’s megvásárolja, mellyekből minden nem
fehér bőrűek kirekesztvék. Egyetlen, majd egészen háborítatlan 
szabadság a’ vallásszabadság. E ’ tekintetben az egyesült sta
tusok’ legnagyobb része teljesen megfelel egy tökéletes sta
tus’ ideáljának. E’ szabadság fenáll és fen fog állani, mivel 
eltörlése nem hajtana a’ tőkepénzeseknek semmi procentót, 
sem a’ munkások’ herét alább nem szállítaná. De különben 
s e h o l  s em t ű n i k  i n k á b b  s z e m b e  és s e h o l  s em é r e z 
h e t ő b b  a’ p o l g á r o k ’ n e m - e g y e n l ő s é g e ,  mi n t  é p e n  
É j s z a k a m e r i k á b a n ,  hol egy forinttal több vagy keve
sebb birtok az ember’ becsét is feljebb vagy alább szállítja. 
Sehol sem igazabb ama’ közmondás: ,,pénz a’ világ’ ura“ 
vagy: ,,a’ pénz kormányoz“ mint Ejszakamerikában, s talán 
Francziaországban, mellyről G a r ni e r - P a g é s 1835ben fe- 
bruarius’ 7dikén a’ követkamarában ezeket monda: ,,Fran-



herczeg’ 19 számú gyalog ezredéitől $ ugyanazon ezredekliez; 
D i e t r i c h  Antal, Bertoletti báró’ 15 sz. gyalog ezredéből, 
a’ bécs - újvárosi katonaacademiában professor, ugyanazon 
ezredhez és hivatala’ megtartásával; F e l d e g g  Kristóf báró, 
Fleischer báró’ 35 sz. gyalog ezredétől, a’ hatodik vadász- 
zászlóal’ parancsnokává; Butyini és Fercossovai báró I l i i  
l e r  János a’ csajkások’ zászlóalától, a’ varasd-körösi határ
őrző 5 sz. gyalog ezredhez; U h lm an n János, első alezre
desből másod ezredessé az 5. sz. hadipattantynssági ezred
nél ’s egyszersmind a’ lombard-velenczei tartományi pattan- 
tyusság’ igazgatójává.

Őrnagyokból alezredesekké: Lindenbicheli R a i n e r  Ká
roly, Fleischer báró’ 35 sz . , M a s z t r o v i c h  Miklós,  Hes
sen - Homburg herczeg’ 19 sz. gyalog ezredéinél gránátos- 
zászlóal’ parancsnoki, ugyanazon ezredekliez; Ankerwaldi 
S t r o b e l  Károly', a‘ 9 számú vadász zászlóal’ parancsnoka, 
ugyanazon zászlóalban ; G o d a r t i  Auguszt báró , Windisch- 
Grácz herczeg’ 4 sz. könnyű-lovas ezredéből ugyanott; Mül- 
lenaui M ü l l e r  András, az ötödiktől az első hadi pattan
tyús ezredhez.

Gyalog kapitányokból őrnagyokká: R e i n h a r d  Fridrik, 
lles sen Homburg herczeg’ 19 sz. gyalog ezredéből, Goll- 
ner báró’ 48 sz. gyalog ezredéhez; P i i r k e r  Yincze, Wim
pfen báró’ 13 sz. gyalog ezredében; S o n n e n m a y e r  F r i
drik, a’ bombázó testülettől az 5 sz. hadi pattantyús ezred
hez; P o l l a k  Mátyás, Sándor császár’ 2  sz. gyalog ezre
détől, don Miguel’ 39 sz. gyalog ezredéhez, ’s Freyensteini 
S l a m  a Antal, Hohenlohe herczeg’ 17 sz. gyalog ezredétől, 
Leopold két-siciliai herczeg’ 2 2  sz. gyalog ezredéhez, mindket
ten a’ bécs-ujvárosi katonaacademiánál hivatalukat megtartván.

P e l t z e r  András, Károly Ferdinand Főherczeg’ 51 sz. 
gyalog ezredebeli alezredes az 5 sz. várőrzőzászlóal’ pa
rancsnokává lett.

P a r r o t  Jakab, Vilmos Fridrik porosz király’ 1 0  sz. hu
szár ezredebeli őrnagy, főparancsnoki segéddé lett Galicziában.

T i t t e l d o r f  Fridrik, Gollnerbáró’ 48 sz. gyalog ezrede
beli őrnagy, Mastrovich’ megürült gránátos zászlóalának pa
rancsnokává lett.

Nyugalomba tétettek:
Ezredesek: Innhoii I n n e r h o f f  e r  János, Wellington 

herczeg’ 42 sz. gyalog ezredéből, a’ bécs újvárosi katona
academiában tudományok’ felügyelője, generalőrnagyi eha- 
racterrel és nytigpénzzel ; Ileldenbergi G e r m a n y  Ferencz 
az 5 sz. varasd körösi határőrző, és Alpenheimi H i b l e r  
Márk, Fleischer báró 35 sz. gyalog ezredekből.

Őrnagyok: Mo r e  Antal ,  Nugent gróf’ 30 sz. és B a l s a -  
mi  Ferencz, Wimpfen báró’ 13 sz. gyalog ezredéiből.

Gyalogkapitányok: Slurmaui S t ö k n e r  József, az 1 sz. 
pattantyús, és R i n d e r  Ádám , Károly Főherczeg 3 sz. gya
log ezredekből, őrnagyi characterrel ’s nyugpénzzel.

Lovaskapitányok: Szlavniczai S á n d o r  Mihály, Reusz 
herczeg’ 7 sz. huszár ezredéből őrnagyi characterrel.

cziaországnak egész politicai rendszere m osta’ pénzen nyug
szik; azért most pénzzel mindenhez férhetni; azért történ
nek annyi becstelenségek; azért függ az egész status uzso
rásoktól ’s más illy es pénzcsarnokszagú emberektől.“  —
Úgy látszik, nagy részint igaza van,  legalább ha eszünkbe 
j ut ,  rnelly kevés szabadelműséget mutattak a’ franczia ke
reskedők és gyárosok az e’ tárgyakbeli nyomozatok’ alkalmá
val; milly buzgón, minden tekintet nélkül ’s valóban szána
kozást gerjesztő módon igyekeztek elnyomni magokkal egy- 
rendü polgártársaik’ jogát, ’s milly forrón keltek ki saját 
kirekesztő kereskedéseik' és keresetűzésök’ balgatag jogai mel
lett! Előbbi quasiliberalismusok hajótörést szenvedett, mi
helyt önérdekeikkel s hiúságukkal ütközött össze; ’s tüstint 
elfeledének mindent, mit előbb mások’ praerogativái ellen 
egy részben Jielyesen mondottak, mihelyt az engedmények’ 
s jogleszegettetés’ sora őket érte. — Azonban leginkább Éj- 

szakamerikában áll a’ n é p  és a’ p é n z a r i s t o c r a t i a  mint 
két ellenség egymással szemben ; azért is különböznek ott any
ucira az éjszaki s a’ déli statusok’ érdekei; mig más felől 
a bensziiletett indus, örök gyámság alá kárhoztatva, egy 
nyomorult életet teng keresztül, minden reménység, min
den lölemelkedés nélkül , ’s nem táplálva lelkében, nem táp- 
álva szivében egyéb gondolatot ’s érzést, csak e’ kettőt: 

gyűlöletet és bosziít! FJzen adatok, mellyeket magok az ame
rikaiak sem tagadhatnak , vajmi éles ellenkezésben állanak 
azon rózsaszinii elbeszélésekkel, mellyek némclly jámbor ’s 
a xátott dolgok’ külsejétől elkábított útasok’ tolláiból olly 
csa ítóan folytak, s annyi tapasztalatlan kebelben cl nem 
er íeto vágyakat és megeíégiiletlenséget ébresztettek. — Mind
ezek igen komoly megfontolásra méltó dolgok, kivált ha egy- 
kor, mint talán nem sokára megeshetik, magyar honunkban 
arró lészen szó, hogy a’ földbirtokra nézve is az ősi jog 
^ vjticitas) eltöröltessék.' Mert csak igen nagy óvatosság és 
elolatás fogja ekkor megakadályozhatni, hogy az egész föld- 

írto egyszerre olly emberek’ kezére ne jusson, kik az or
szágnak legszoinorúbb ’s viszontagságosb helyzetében is a’ 
iaza s polgártársaik’ kárával egyedül önhasznukat vadász- 

sza . Ki Magyarországnak jelen erkölcsi állapotját ismeri, 
annak óhajtania kell, hogy e’ körülmény minden oldalról ’s 
pártatlan, szenvedélytelen lélekkel világosítassék fel; mert 
na unk , mint máshol , minden karban uralkodnak bizonyos 
vét ek, előítéletek és erények; valamint minden statusforma 
alatt fejlenek ki a’ rabszolgaságnak ’s fejetlenségnek egyiránt 
despotismusra vezető elemei. — A’ régihez makacs ragaszko
dás s annak örök magasztalgatása nál unk, mint máshol, 
úgy hiszem, szintolly oktalanság volna, valamint más nem
zeteknek és intézvényeiknek vak mímelése káros és vészedéi 
-iics; mert hirtelen és éretlen reformok nálunk szintúgy, 
nint a’ spanyoloknál, mind erkölcseinkben, mind vélemé

nyeinkben heves ellenkezésre találnának. Mindenekelőtt ne 
csaljuk magunkat. Ideálok lebegnek előttünk a’ polgári sza
badságról ’s egyenlőségről, mellyeket az éjszakamerikai, a’

Cl os i n s  Fridrik, nyugpénzes alezredes későbben ezre
desi charactert nyert.

H e n r i k  Gusztáv, hohenlohe-langenburgi herczeg, Maz- 
zuchclli gróf’ 1 0  sz. gyalog ezredebeli őrnagy , a’ hannove- 
rai királyi Guelfek’ rendje’ nagy keresztjének; M en  s d ó r i  f- 
P o u i l l y  Hugó gróf, a’ Császár-dzsidások’ 4 sz. ezredebeli 
őrnagy, a’ szász-erneszti herczegi házirend’ közép, Mens- 
dorff-Pouilly A l f o n s  gróf pedig, a’ Császár-huszárok’ 1 sz. 
ezredebeli lovaskapitány, ugyanazon rend’ lovagkeresztjeinek; 
gróf Kol l ovvr a t  Ferencz Szász-Coburg-Gotha herczeg’ 1 sz. 
dzsidás ezredebeli másod lovaskapitány és segéd az ezred’ tu
lajdonosánál, a’ portugali királyi Krisztusrend’ eddig viselt 
lovagkeresztje helyett ugyanazon rend’ középkeresztjének 
elfogadására ’s viselésére legfelsőbb engedelinet nyertek.

Becs, October’ 11.
Azon itt több nap óta clterjedett h i r , mintha a’ dögvész 

a’ szerb és bosnyák’ határszélekről a’ mieinkre is átaljött vol
na, egészen alaptalan. A’ Magyar- és Horvátországból bekül
dött minden egészségi tudósítások a’ legjobb egészségállapo
tot jelentik. — Odessából e’ hónap’ 2 dikáról érkezett leg
újabb tudósítások szerint J á n o s  cs. k. Főherczeg onnan Se- 
bastopolon és Taganrogon keresztül, némi mulatás után ez 
utóbbi helyen, Konstantinápolyba elindult. M i k l ó s  orosz 
császár ő felsége folyvást a’ Krimségnek több helyeit láto
gatta meg; a’ császárné Odessán keresztül Moszkóba vissza
készült. János F’őherczeg csak nyolez napot szándékozott 
Konstantinápolyban tölteni, ’s úgy Smyrnán, Athénén, Kor
fun és Triesten keresztül visszautazni. — Nehány nap óta 
itt a’ Párisból jövő vagy oda menő kurírok’ járáskelése igen 
élénk. Mondják, hogy a’ s p a n y o l  földi viszonyok forognak 
fen. Don Carlosnak Madrid alól elvonulása itt nagy benyom
ást okozott; attól félnek, hogy a’ polgárháború Spanyol- 
országban még igen sokáig elhuzódhatik. — Tegernseeből 
érkezett tudósítás szerint özvegy Császárné O F’elsége csak 
e’ hónap’ végén fog onnan elindulni. F e r e n c z - K á r o l y  
főherczeg a’ p e t t a u i  tábor’ megszemlélésére ment. A’ hir 
szerint S t e p h a n i e  badeni nagyherczegné ő k. m. , fensé
ges leányának W a  s a  herczegnének társaságában, innen 
Olaszországba fog utazni. — El van határozva, hogy az it
teni v a s p á l y á n  az első próbaút jövő november’ 9 és 1 5dike 
közt fog megtörténni.

A’ ,,Giornale del Lloyd austriaco“  Triestből October’ 5ről 
következő tudósítást közöl: „Tegnap 1 x/ 2 órakor délután 
B a n d i é r a  báró linea-hajó-kapitány’ parancsnoksága alatt 
álló cs. k. fregáta ,,Medea“ , F r i d r i k  cs. k. Főherczeggel, 
a’ tengeri hajóhad’ linea-kapitányával, kikötőhelyünkbe meg
érkezett.“

Mailand , sept. 19.
Lombardiának némclly országutak egy idő óta gonosztévők 

bátorságtalanokká tették, kik között legvakmerőbbek a’ „Spa- 
diniu név alatt ismeretesek , ’s már a’ közönséges bátorság 
ellen különféle gonosztetteket követtek el. Sok ’s kiterjesz-

franczia, vagy talán az angol társas szerkezetben vélünk va
lósulva látni. De csak kevés reformer hazánkfia bir azon mély 
’s elfogulatlan belátással, hogy a’ jót szinte jó módon is 
tudná létre hozni, vagy hogy világosban fejtsem ki magam’, 
ki távol minden idétlen majmolástól, minden felületes álta- 
lányositástól (generalisatiótul) a’ szükségkép behozandó vál
tozásokat és javításokat tiszta magyar történeti alapra tudná 
helyezni. — De erről ’s hasonlókról majd más alkalommal.

_

Veliány szó a’ Itazafiiii felekczctekru).
D’ ima terra son tutti: un linguaggio 
Parian tutti: fratelli li dice 
Lo straniero : il comune lignaggio.
A ognun dessi dal volto traspar.
Ouesta terra fii a tutti nudrice.

Manzoni. 11 Carmagnola.

Nem tagadhatja senki, hogy a’ felvilágosodás’ órája ho
nunkban is ütöt t ;  ’s örömmel tapasztaljuk, hogy napi lap
jaink vetélkedve iparkodnak azt terjeszteni, midőn a’ külön
böző vélemények’ kifejtését, botlások’ viszonyos igazítását 
nyilványossá tenni fő ’s szent kötclességöknek ismérik. De 
támadtak pár év óta férfiak is ,  kik hivatást érezvén magok
ban a’ nagy munkára, a’ hályogot, melly olly sokak’ szemét 
borítá , ügyes orvosokként gyógyitni, metélni kezdették; né- 
mellyek ugyan nádmézzel vegyített ’s azért a’ szájpadlásnak 
’s gégének kellemes izű vértisztító főzettel; mások ellenben, 
bízva kezeik’ jártasságába , kést fogának, ’s a’ vakító hártyát, 
a’ beteg’ szenvedésire nem ügyelve , elfojtott vagy kitörő ja 
jaira ’s fájékonyságára nem hajtva, irgalmatlanoknak tetsző 
kezekkel metélék le.

Mellyik orvoslási mód lett sükeresb, nehéz volna még 
most meghatározni. Tetszett a’ főzet, kortyokban nyelék azt 
sokan, ’s "vérök’ tisztulásával h ígu lt , oszlott a’ hályog ; fájt 
többeknek a’ vágás, sajgott utána a’ szem, de enyészett a’ 
világot át nem eresztő vastag hártya. Azonban jóllehet sem 
ez sem amaz a’ vakoskodó betegek’ egész tömegét tökéletesen 
még ki nem gyógyította, köszönetünket azonban.’s hálánkat 
sem egyiktől sem másiktól, igazságtalanság’ elkövetése nél
kül,  meg nem tagadhatjuk; mert mindketten építettek azon 
nagy művön , mellynek alapját az ál talányos felvilágosodás 
veti meg, ’s mcllyet nemzeti jóllétnek , virágzásnak ’s bol
dogságnak nevezünk.

Ezen lelkes orvosoknak köszönhetjük tehát nagy részben 
azon magyarok’ számának csökkenését, kik nagy hazafiaknak 
hitték magokat, ha teli lévén éléskamrájok ’s pinczéjök, a’ 
nélkül hogy, nem mondom Magyarországból, de csak vár
megyéjükből is kiléptek, vagya’ külföldről életükben valamit 
olvastak volna , ősi arany szabadságuktól — gyakrabban a’ 
cscke’ ’s bakator’ arany nedvétől — lelkesítve, az „ e x t r a  
H u n g á r i á i n  no n  e s t  v i t a “ - t  tele torokkal ’s végnélkül 
kurjongatták; kik mindent, mi a’ hazában régi szokás sze-

tett rendeléseknek, mellyek a’ legnagyobb pontossággal haj
tattak végre, legjobb következésük le t t ,  és csak egyedül 
még azoknak elfogatása volt hátra ; kiknek már ny omába akad
tak ; mindazáltal sikerült nekiek, hogy magokat elrejthették 
több olly individuumok’ segedelmével, kiktől társasági hely
zeteknél fogva egészen mást lehetett várni. Azonban mind
inkább beszorítatva, czinkosaiktól, kik ellen a’ szigorúság’ 
legkeményebb szabályait vették elő, elszigeteltettek, végtére 
egy igen titkos búvóhelyükben meglepetvén, minekutána a’ 
gyalog és lovas rendőrség, mellynek egy tisztje az élénk el
lent állás’ következtében nehéz sebet kapott, őket megtámadta, 
egy spadini halálosan megsebesítetvén , a’ többiek a’ törvény- 
hatóság’ kezeibe kerültek.

Hfagy br Uaimia.
September’ 28ka’ délestjén a’ királyné a’ testőrsereg’ nyolez 

osztálya , az őrgranátosok’ nyolez százada ’s két osztály lán
csás felett az alsó parkon szemlét tartott, ü  felsége ez al
kalommal a’ vvindsori testőrség’ egyenruháját viselé , mellén 
csillag ’s a’ térdszalag-rend, fején süveg volt; egy délezeg 
szürke hadi ménen ü lt ,  ’s a’ láncsások’ díszőrsége’ , herczeg 
L i e c li t e n s t e i n Károly’ , " Ku n t  herczegné , H i l l  lord’, 
C o n y n g h a m  marquis’ és C a v e n d i s h  mint apród’ kísére
tében érkezett a’ szemletérre ; királyi üdvlövésekkel fogad
ta to t t , mire az ezredek diszmenetben haladtak el előtte, 
hadi fordulataikat megtevők, mit ismét királyi üdvlövések kö
vettek.

September’ 29dikén, mint Mihály-napján, ment szokás sze
rint véghez a’ londoni lordmayor’ választása. Az eddigi lord- 
mayor, a’ sheriffek, az aldermanek ’s a’ citynek egyéb tiszt
viselői pompás menettel a’ st. lavvrencei egyházba indultak, 
innen pedig 1 y2 órakor a’ Guildhallba, hol a’ recorder a’ többi 
közt említette, miképen ez úttal a’ választás igen kedvező 
körülményekben történik, miután ő felsége megígérte, hogy 
az ünnepélyes ebéden jelen leend. E’ hirt a’ gyűlés lelkese
déssel fogadta. Erre a’ common-sergeant felolvasta azon al
dermanek’ neveit, kik, mint sheriffek, lordinayorokká választ
hatók; ’s utóbb kinyilatkoztatta, hogy a’ kezek’ fölemelé
sében C óvván és Wi l s o n  urakra hajlott a’ többség. Ekkor 
e’ két név az aldermanek’ törvényszéke elébe terjesztetett, 
melly is egy negyedórái tanakodás után C o w a n  aldermant 
nevező a’ jövő évre lordmayornak. E’ választás harsány élje
nekkel fogadtaték.

Franczia ország’.
Legúj abb.  October’ 3dikán költ királyi rende

let által (a’ Moniteur’ 4dikei számában) a’ mostani 
követkamarafeloszlattatik, ’s a’választó collegiumok 
november’ 4dikére, az u j k ö v e t k am a r a pedig de-

rint történt,  a’ többnyire vérengző tisztújításokkal együtt, 
jónak, dicsőnek magasztaltak; kik minden nem-magyart csu
pán és egyedül azért gyűlöltek, mivel a’ sors tőle azon ritka 
szerencsét megtagadta , hogy dicső Árpád apánk által szer
zett honunkban születhessék; vagy ha abban született, de 
ma gyár ül még sem tudott, vétkes hanyagságról vádoltak, s 
mint rósz polgárt , rósz hazafit kárhoztattak; nem gondol-, 
ván meg,  hogy azon magyar földön született nem -m agyart 
családi viszonyok vagy egyéb, a’ sors’ vas keze által intézett 
’s önereje’ hatalmával el nem hárítható kornyülmenyek, tán 
ifjúsága óta olly helyzetbe juttatók , mellyben nem csak sem
mi ösztöne, de sem alkalma sem módja nein volt a magyar 
nyelv’ tanulására, jóllehet keble buzgott a hon javáért, le l
ke örült annak haladásán , virágzásán ; jóllehet szivének fájt, 
hogy nyelvét a’ nemzetnek, mellynek tagja, a Ilonnak, melly
nek polgárává sors által té te te tt ,  sajátává nem tehető.

Csökkent e’ szám, hála a’ jó égnek! ’s a’ magyar O p t i 
m i s m u s ’ hívei ritkulni kezdenek. De még sokára, igen so
kára derűlend fel a’ nap,  mellyen a minden salakból kitisz- 
túlt nemzetiség honfiaink közt altalányosan szilárd lábra áll— 
hatand; mert fájdalmasan kénytelenítetiink tapasztalni, hogy 
mennyire az Optimismus’ hívei ritkulnak, annyira szaporod
nak, kivált napjainkban , a’ magyar p e s s i m i s m a s  párto- 
s i ; ’s nem csalódom t án,  ha a’ nemzetiség szépen mutatko
zó haladásának akadályozását nagy részben azoknak tulajdo
nítom , kik egyik tulságból másikba, ’s igy az előbb felho
zott optimismussal épen ellenkező, de anná l , véleményem 
szerint, még károsabb vakoskodásba, tévelygésbe bukván, 
mindent a’ mi magyar, csupán és egyedül mivel magyar, 
utálnak, ócsárolnak, ebben a’ műveltség’ fő fokát helyezik, 
a’ haza 's egész nemzet elleni vétköket a’ bon-tonhoz tar
tozni hiszik, ’s nem gondolják meg a’ balgák, hogy minden 
kiilíoldieskedésök mellett is , e' tettökkel minden tisztán látó 
’s honát valódilag szerető idegen’ szemeiben , leginkább ’s 
egyedül önmagokat piszkolják be. Sajnálatra méltó teremt
mények, kik önmagokat hontalanítják meg; kik az anglo-, 
franco- ’s germano- mániától meglepetve, megkábítva, ha- 
zájokban minden megkülönböztetés nélkül mindent roszalnak, 
’s egy földieiktöl elkövetett bármi csekély hiba, vagy vétség 
miatt — mcllyet azonban a’ külfölddel tudatni többnyire 
magok ’s pedig mindig nagyítva iparkodnak — készek nem
zőtöket ’s hazájukat is megtagadni, ’s szégyenük magyar 
voltukat megvallani, mivel magokat a’ külföld élőit az által 
mintegy meggyalázottaknak gondolják. Illyenek a’ nemzet’ 
haladásán nem örvendnek, de nem is örvendhetnek, mert 
maniájokat mindenütt ’s mindenre, mi a’ honban történik, 
alkalmazzák; minden javításra, minden újon-keletkczö bár
mi nagyszerű ’s nemes czélu intézetre gúnymosolylyal tekin
tenek, mondván: ,,a’ magyar önerejéből mit sem képes alkot
n i ,  minden intézvényében, tettében, melly a haladas’ , mű
veltség’ ’s nemzeti gyarapodás’ bélyegét viseli, az angolt, 

| irancziát, vagy németet majmolja.“  S nem ju t  eszükbe, hogy



cember’ lBclikára hivatnak egybe. — Ugyanaz na
pon költ egyes kir. rendeletek állal öt ven uj pair 
neveztetik ki, közöttük Du pin,  Hu maiin,  Kú
ra t r y , 0  die r, P e l e t , P e r i e  r (Camille), S c h o 
nen ’sat.

A’ király és családja September’ 30dikán estve Coinpiégne- 
ből St. Clomlba visszatért. Orléans kir. hg. és hgné azonban 
folyvást Compiegneben mulattak.

Angoulemeben a’ télitők’ keresztjének isméti föltétetéséből 
származott ’s lapjaink’ 27 számában érdeklett rendetlenségek, 
a’ charentei kerület’ más .helyein is utóhangra találtak. St. 
Angeauba kellett p. o. a’ rendőrségnek menni; mivel a’ lako
sok av papot házában megtámadták ’s kényszerítni akarták, 
hogy a’ helységet hagyja el.

A’ September’ 22dikei „Courrier de Lyonban“ kővetkező 
tudósítás foglaltatik: ílelvecziai levelezőnk egy csaknem hi
hetetlen esetet közöl. Allítatik, hogy több német, olasz és 
lengyel political szökevények, kik eddig Ilelvecziában lappan
gásukat eltudták titkolni, nem rég e’ tartományból elutaztak, 
neliányan írás nélkül, mások ál-utlevelekkel, hogy szövet
ségeseikkel a’ badeni nagyherczegségben , Kajnabajorban ’s 
Hassiában egyesüljenek ’s azokkal Ilannovcra-országba men
jenek, hol a’ „fiatal Europa“ azt hiszi, hogy ezen pillanat 
valamelly merénylet’ kivitelére alkalmatos leend. Ezen eszte
len költözésnek legalább azon haszna van,  hogy llelveczia 
ezen kalandoroktól tökéletesen megmenekvék, kiktől azon 
népeknek, mellyek őket befogadják, annyival is inkább fél
niük kell, mivel igen sokan közülük jelenleg minden segede
lemszereikből kifogyták.

Egy Páris és Versailles közt a’ Szajna’ jobb partján készí
tendő vasútnak terve, az illető hid- és iitépitészeti hivataltól, 
csekély módosítással a’ pálya’emelkedésére nézve, helybenhagy- 
atott. A’ földmunkálatok nem sokára elkezdetnek. A’ földtér’ 
nagyobb része már meg van vásárolva, nehány egyéb telek
re nézve, mellyeket tulajdonosaik nem akartak átengedni, 
a’ kisajátítási törvény gyorsan fog alkalmaztatni. Nagy szá
mú locomotivek, szebbek ’s nagyobb erejűek, mint eddig 
Francziaországban voltak, rendeltettek meg Angliában ; egy 
a’ legnagyobbak közül, S t e p h e n s o n ’ készítménye, már 
meg is érkezett. Ez ugyanazon erőmű, melly a’ london-bir- 
minghami pályán nagysága és rendkívüli húzó ereje miatt köz 
csodálatnak tárgya volt.

P á r i s ,  oct. 3. Némelly teremekben azt beszélik, hogy a’ 
spanyol kormány újabb alkudozásokat kezdetett meg Lon
donban és Párisban , ha nem olly beavatkozásért vagy csak 
közremunkálkodásért is, millyeket Thiers ur vala hajlandó 
megadni, legalább egy angol ’s egy franczia segédseregért 
’s a’ spanyol tengerekre küldendő angol és franczia figyelő 
hajóhadért. Azonban Campuzano ur (spanyol követ Párisban) 
minden erőlködése mellett sem ment semmire Mólé urnái, 
ki legfölebb is csak azt engedi meg, hogy Francziaországban

ezen ’s hasonló szavaik által sajnálatra méltó tudatlanságot ’s 
a’ nemzetek’ polgárisodási philosophia-historiájában mély já 
ratlanságot árulnak el. Semmi köz intézetet nem pártfogol
nak , annak létesítésére vagy fentartására, habár vagyo
nuk fölösleges, nem adakoznak, mert abból, mint mondani 
szeretik, Magyarországban úgy sem lesz semmi; boboknak, 
bárgyúknak szidalmazzák azokat, kik a’ nemzetiség’ javára, 
virágzására szavukat fölemelik ; kik a’ nemzeti nyelv’ ügyében, 
művelésében ’s illedelmes terjesztésében fáradoznak, mert 
nekik Shakespeare’, Byron’, Walter Scott’, Bulvver’, Lamar
tine’, Balzac’, Hugo’, Dumas’, Göthe’, Müllner’, ’s több kül
földi jeles Írók’ magas , utolérhetetlen ’s tőlök többnyire föl 
sem foghatott szelleméhez szokottaknak, a’ feselni indult 
magyar litteratura épen semmi éldelni valót nem nyújthat, de 
nyújthatni képes sem leend; kik egy kóbor lengyelt, angolt, 
olaszt, vagy francziát lelkesüléssel fogadnak és neveltségét, 
műveltségét, tudományát ’s társalkodási finom tapintatát di
csérik, magasztalják, a’ nélkül, hogy eszökbe jutna , hogy 
tán épen azon müveit lengyel otthon szolgáit vérig ostoroz- 
ta t ja ; tán épen azon jól nevelt angol a’wakefieldi választás
ban H a l l e y  C a r t e r ’ fejére halálos sebet fogott sújtani; 
tán azon mézesszáju, édesszavu olasz, minden emberiségből 
kivetkezve, a közelebb történt szirakuzai iszonyúságokban 
tettleges részt veve ; ’s hogy végre azon finom társalkodásu 
franczia, könnyen szerzett kincseivel töltött szekrényére tá
maszkodva, mosolygó arczczal nézi a’ családjával együtt síny
lődő s majdnem éhenhalással küzdő napszámost, ki előtt 
gyárát, úgy tetszvén neki, inkább bezárta, mintsem az előb
bi munkadíjat meghagyta , vagy egypár sous-val megtoldotta 
volna. Ezen magyarokra illenek a’ spalatói esperes’ ime’ sza
va i: „ V u l g a r i s  t a r n e n  i n s c i t i a ,  h a c  v e n t o s i t a t e  
r a p t  a t ú r ,  u t n o t o s  c o n t e m n a t ,  i g n o t o s  p o s s e  
p a t r a r e  m i r a c u l a  a r b i t r e t u r . “ Hist. Salonit. cap. 27.

Némi megnyugtatásunkra szolgálhat egyébiránt azon kör- 
nyiilmény , hogy a’ magyar pessimisták közt is ,  ámbár rit
kábban, találunk mégis ollyakat, kik sok optimistáinkként 
a’ honból soha ki nem voltak, sem a’ külföldről olvasás által 
igaz és alapos ismereteket magoknak nem szereztek; kik ám
bár a’ tudatlanság’ és betyárság’ előképei, magokat mégis az 
esti körökben , ha szájokat mosolyra szemérmes kisasszony
okként összehúzzák, feszesen álló nyakkendőjüket fölkötik, 
gyűrűkkel terhelt ujjaikra fénymázos keztyűt, szűk léte miatt 
félig fölrepedtet, vonnak, legújabb divatéinak hitt pálczájok- 
kal já tszanak, ’s egypár vastag ’s vizenyős elmésséget mon
danak, magokat angol dandy-knek ’s a’ műveltség’ legfőbb 
fokán állóknak képzelik; a’ hazát,  melly őket szülte ’s táp
lálja, csak annyira ismérik, mennyire azt :  „Die Ungarn, 
nie sie sind“  czimii német ’s ehhez hasonló ta r ta lm ú’s czél- 
zatu külföldi munkákból, mellyeket a’ magyar honról tán 
egyedül olvastak, megismérhették ; annak törvényeit, melly
ek’ árnyéka alatt általában herékként kényelmesen élnek, 
nem tudják, ’s nyelvét — bár tős, gyökeres magyar csalá

a’ spanyol kormány’ számára 's költségére ujonezok szegőd- 
tethessenek. Valóban bármint óhajtják Spanyolországban a’ 
franczia beavatkozást, mint egyetlen szabadító eszközt: a’ 
tuileriák’ cabinetje soha sem fogja magát arra szánni 's in
kább don Carlos’ despotismusát szenvedni meg. — A’ bonai 
legújabb tudósítások azt gyanittatják , hogy a’ Constantine 
elleni expeditio esőzések és a’ cholera miatt el log halasz- 
fatni; sőt ma már nehány ministerpárti hírlap javasolja is 
a’ kormánynak , hogy azt a’ jövő tavaszig halasztassa el. E’ 
szerint Achmed bey halogatási rendszere által czélját szeren
csésen elérte, ’s Francziaország kénytelen, vagy a’ tavalyi
hoz hasonló, szerencsétlen expeditióba ereszkedni, vagy 
pedig annak tavaszig halasztása által magát Europa elótt ne
vetségessé tenni ’s Afrikában levő mostani csekély betolyását 
megsemmisíteni. Más levelek azonban Bonából sept. 25kéről 
jelentik: hogy a’ herczeg és Damrémont general a’ tnedzsez- 
el-hamari táborba már elmentek s hogy az expeditio sept. 
29 vagy 30dikán fog Constantine alá indulni. — Szó vagyon 
egy kereskedési szerződésről, melly Anglia és Ausztria közt 
nem sokára fog megköttetni; két brit meghatalmazott e na
pokban indult el e’ végre Bécs felé. Francziaország és Ná
poly közt a’ hajózási viszonyok feletti alkudozások még min
dig folynak. — Talleyrand hg., ki épen nem olly gyenge, 
mint a’ minap hirlelék, e’ hónap’ vége felé Thiers úrral együtt 
Párisba váratik. — Porosz general gróf D o l i n a ,  ki a’ coin- 
piégnei táborban jelenvolt, a’ hadministertől engedőimet 
nyert, az első hadosztály’ minden katonai intézeteinek meg
szemlélésére.

S p a ny o 1 o r s z ág*.
A’ spanyol háborúban — úgy mond egy párisi levél — a’ 

két had’ előre- és hátramenetei egy kiszámolt ostáblajáték
hoz hasonlítanának, ha velők olly ocsmány ’s hasztalan ke
gyetlenség nem volna párosulva; ’s e’ játékban kétségkívül 
dón Carlost és híveit illeti az elsőbbség. Mikor fog végtére 
ezen liarcz, melly a’ mai civilisatiónak mocska, befejeztetni?

L e g ú j a b b  t e l e g r a f i  t u d ó s í t á s o k .  („Moniteur“  oct. 
3.) 1) „ E a y o n n e ,  sept. 29kén , 3 x/ 2 órakor. Ca r o n -
d e l e t  general azt irta a’ burgosi várparancsnoknak, hogy 
24kén Z a r i a t e g u y t  megtámadta ’s Valladolidból elkerget
te. Az utóbbik tetemes veszteséget szenvedett; ismét sok 
ágyú ’s lőszer foglaltatott el. — 2) „ B o r d e a u x ,  sept. 30- 
kán , 12 y2 órakor. Carondelet general Zariateguyt, ki Valla
dolid erősséget v ít ta , tökéletesen megvervén, 24kén estve 
beköltözék e’ városba, az erősség’ őrseregét megszabadította 
’s az ellenségtől 16 ágyút és nagy mennyiségű hadi szereket 
vön el. A’ carlosiak, úgy látszik, tetemes veszteséget szen
vedtek holtakban és sebhedtekben. Ezen esemény nagy ha
tást tön O-Castiliában. — 3) „ B a y o n n e ,  sept. 30kán esti 
7 órakor. A’ carlosiak 28kán Ahescoathalba (Pamplonától 
éjszakra) beütöttek , a’ n e m z e t i  őröket mind lefegyverzők,

dók’ tagjai — csak annyira sem iparkodnak sajátokká tenni, 
hogy magyarul egy pár sort becsületesen Írni képesek volná
nak. Azonban különös szenvedelmök van mindenütt ’s min
denkivel a’ hont és honi intézkedéseket beszélgetés’ tárgyáúl 
kitűzni, azokról olly fonákságokat ’s képtelenségeket mon
dani , mellyek a’ hallgató magyarokat szégyennel vegyes szán- 
a t ta l , az értelmes és tisztán látó külföldieket pedig irtózot
tal töltik el. — Az illy p e s s i m i s t á k  nem átalják honi 
Íróinkról, kik valamelly külföldinek nálunk tapasztalt gyön- 
geségét, vagy illetlen tettét ’s ön okozta bal esetét őszintén 
’s részrehajlás nélkül fölfedezik ’s nyilvánná teszik , azt mon
dani, hogy „ők g y a l á z a t á r a  v a n n a k  f ö l d i e i k n e k ; “ 
mert szerintük egy külföldi hibázni, durva lenni ’s nevelet
lenséget mutató tettet elkövetni nem is képes ; — mert a’ 
magyar Írónak közléséből minden esetre pártosság lehel, mi
dőn egy névtelen vagy meg is nevezett külföldi felett tollat 
emel, ’s bár a’ czikket nem is olvasák vagy nem érték, még
is azt hirdetik, hogy abban az egész nemzet, mellyhez a’ 
külföldi tartozik, megsértetik, mert magyar nem is képes 
kímélettel Írni; örülnek’s gűnymosolyra vonóinak ajkaik, mi
dőn hallják, vagy t ö r t é n e t b ő l  olvassák, hogy a’ külföl
diek honunkról ócsárolva Írnak ’s nemzetünket sértegetik; 
szerintük kötelessége a’ magyar publicumnak hallgatni, ’s 
mit a’ külföldi alaposan vagy alap nélkül, híven vagy minket 
terhelőleg nagyítva Írni fogott — minthogy annak minden 
esetre igazának kell lenni — köszönettel elnyelni, mert ne
künk magyaroknak különös nagy kegyelem ám , ha egy kül
földi rólunk , jól vagy roszűl, megemlékezik?!

Sok illyen pessimista emészti szép honunk’ termékit. Az 
angol, franczia, orosz és napjainkban a’ nyomorba olly mé
lyen sűlyedt spanyol hon, a’ nemzetiségre nézve illy veszélyes 
nép-felekezetet vagy épen nem,  vagy fölötte csekély szám
mal táplál keblében. Az utóbbiak készek inkább véginségre 
ju tn i,  mint hogy hazájok megbomlott rendszerét ’s boldog
ságát külső segély által korábban helyreállítatni engedjék. 
Láthatjuk, in illy lelkesüléssel szól az angol és franczia mű
veltebb honáról; büszke a’ nemzethez tartozni, mellynek az 
európai, sőt a’ világi status-rendszerben ’s az ezt illető kér
désekben nyomos és elhatározó szava van ; kevély ő honára, 
büszke nemzete’ nyelvére , mellyel világot utaz be, a’ nélkül 
hogy nyelvével a’ népeknek, mellyek közt utazand, eszét 
fárasztani, vagy idejét vesztegetni érdemesnek tartaná ; büsz
kesége gyakran szemtelenséggel határos , midőn abbeli fel 
sőbbségét külföldön utaztában is éreztetni elég merész.

Ezzel azonban koránsem akarom mondani, hogy mi ma
gyarok, optimistáinkként, szinte igy cselekedjünk. Ezt tán 
késő unokáink fogják csak okosan tehetni, midőn honunk — 
sorsa engedvén — a’ műveltség’ ’s nemzeti tökélyek'azon fo
kára jutand e l , mellyen az említett országok ’s nemzetek 
már korunkban állanak. Mi nyissuk ki szemeinket , ismerjük 
el szegénységünket , iparkodjunk azon,  mennyire tőlünk ki
telik , segítni , de őrizkedjünk egyszersmind salakja lenni egy

sok házat és Garalda falut fölégeték ’s 29kén visszatértek 
Burguetebe, hol Yalcarlost ’s a’mi határszéliünk és Pamplona 
között levő többi közösüléspontokat íenyegetik.

Következő a’ hivatalos jelentés, mellyet gén. Espartero 
Fuentes melletti főhadiszállásáról September’21 dikén had- 
ministerhez bocsátott: „Excellentiás U r ! Ma estve 11 órakor 
érkezett id ea ’ hátsereg, melly engem képessé tett előrenyo
mulni, miután egész hadi erőmet elosztottam. Mihelyt az 
ellenség hírét vévé közeledésemnek, még azon éjjel elhagyta 
Brihuegát (igy neveztetik a’ hely, mellyet a’ telegrafi tudó
sítás Brilmeyának mondott) és útját Trillo felé vette. Mihelyt 
viradni kezd,  üldözésére fogok indulni. Foglyaimat, mind
össze 2 0 0  embert, ma indítottam meg Guadalaxara felé, ’s 
n é g y  s z á z a d  által kísértetem a’ fővárosig (Hol azokkal a’ 
győztesek kétségkívül pompázni fognak); egyszersmind ezen 
tartomány’ főparancsnokának meghagytam, hogy ezen szál- 
litvány' bátorságositása végett a’ kormánynyal értekezzék. 
(E ’ szerint a’ Guadalaxara és Madrid közötti út a’ christi- 
nókra nézve nem igen bátorságos.) A’ hozzánk általjött és 
szolgálatot vett szökevények’ száma többre megy 500nál. 
Szünet nélküli mozdulatim miatt a’ 1 9diki ütközetről még 
nem küldhettem meg Excdnak a’ körülményes tudósítást; ar
ról mindazáltal bizonyossá tehetem, hogy ezen dicső napnak 
eredményei ránk nézve fölötte kedvezők ’s minden tekintet
ben igen nagy fontosságnak voltak. Isten tartsa Excdat. 
Fuentes, sept. 2 1 . 1837. Gróf L u c h a n a . “  (Oest. íi.)

A’ „Sentinelle des Pyrénées“ következő levelet közöl San 
Sebastianból September’ 25kéről: „Mi itt a’ legzajosb nyug
talanságban vagyunk ; a’ kormánytól Ü’D on n el I brigádosnak 
adott parancs, hogy öt zászlóallal Burgosba induljon, által
ányos bámulást ’s elégületlenséget okozott; mert hiszen a’ 
kormánynak tudnia kellene, mikép ezen hadi erő elkerűlhet- 
leniil szükséges, hogy a’ carlospártiakkal a’ sorompónál 
szembe lehessen szállani. — Több rendbeli értekezések ta r
tattak a’ város’ hatóságának (ayuntamiento) tagjai, lord Jolin 
II a y (az angol tengeri haderő’ parancsnoka az ottani part
vidéken) ’s O’Donnell general között. Lord John Hay kinyi- 
latkoztatá, hogy egy angol gőzhajónak sem fogja megenged
ni a’ madridi kormánytól kívánt hadak’ átszállítását; azzal 
fenyegetőzött, hogy elvitorlázand, ha 0  Donnell brigádos 
a’ kormány’ parancsának engedelmeskedni fogna. — Egy ku
rír küldetett Madridba, hogy a’ hatóságnak a’ hadak’ eltá
vozása ellen tett terjesztvényeit oda megvigye ; ezen kurír’ 
elmenetele utáni napon megújított parancsok érkeztek a’ had
ministertől O’Donnell brigádoshoz, hogy az öt zászlóal’ el
indulását siettesse.“ — Egy saragossai levél September’ 24- 
ről (ugyancsak a’ Sentinelleben) igy szól: „Calatayudi leve
lek szerint C a b a n e r o  carlosi vezér 1600 gyalog emberből 
és 150 lóból álló párthadával 2 0 kán Morata de Jalonban volt, 
honnan más nap megindult Illueca felé, ’s 2 2 kén Breában 
tölté az éjszakát. Cabanero Mores, Sestrica , Viver de la 
Sierra helységekbe ’s a’ környékben fekvő más falukba gue-

nemzetnek, melly hajdan virágzó, nagy és dicső volt! ’s 
hogy egykor ismét azzá lehet,  reménylhetjük; legyünk, a’ 
mennyire le h e t , e l f o g ú l a t l a n  m a g y a r o k ;  mondom: a’ 
mennyire lehe t,  mert én meg nem foghatom, mint  tagad
hatják meg tökéletesen a’ természettől belénk öntött haza- 
szeretetet a’ pessimismus’ bajnoki? ójuk ezektől magunkat; 
de kerüljük egyszersmind az Optimismus’ híveit is; tartsunk 
ellenben azokkal, kik jó t ,  roszat, magast és aljast, szépet 
’s nem-szépet, dicsőt és p u lyá t , hazájokban szinte mint kül
földön , saját nemzetökben szinte mint  angol, franczia vagy 
németben, nyilt szemmel lá tnak , fölfedeznek, roszalnak 
vagy magasztalnak ; kik sem minden ő s i t , mivel ő s i , egy vá
gással kiirtani, sem minden újat, mivel új, mohón elfogadni, 
jogositni nem akarnak; ki ka’ vérengző magyar tisztújítások
at nem dicsérik, de az angol parlament - választásokban tör
ténő csatákat ’s durvaságokat is magasztalni — jóllehet a n 
g o l o k  közt történnek — nem képesek; kik a’ néptömeget 
Magyarhonban szinte mint Irlandban vagy Walesben , Páris
ban szinte mint Spanyolország- ’s Siciliában egy anyagból 
alkotottnak ’s állati gerjedelemmel felruházottnak lenni elis- 
mérik; kik a’ külföldi nyelvek’ tanulása ’s külföldi lángeszű 
szerzők’ munkái’ olvasása mellett a’ magyar nyelv’ művelé
sén, virágzásnak indulásán őszintén Örvendenek, ’s még cse
kély számú, olly mostohán pártfogolt Íróink’ jobb elmeszii- 
leményit éldclhetleneknek nem kürtölik ; a’ honi intézkedé
sekben tiszta lélekkel és nem csupán puszta szavakkal, hanem 
te tte l,  's mennyire birtokuk engedi, áldozatokkal is vesznek 
részt; kik jövedelmeiket, a’ szegény Magyarhon’ gyümölcsét, 
nem azért pazarolják külföldöm utazásokra, hogy ott vala
micskét látván ’s felűlegesen tapasztalván , itthon mindent, 
mi a’ látott szép ’s csillogó külszínnel meg nem egyez — 
mert a’ valódi életben, inellybe itthon sokszor akaratjok ellen 
is leszállani ’s vegyülni kénytelenek, meg sem egyezhet — 
ócsároljanak, hanem mint hónukban, úgy külföldön is, min
dent alaposan ’s gyökeresben vizsgálván meg,  érdeme sze
rint méltányoljanak, vagy korholjanak, ’s az itthon mutat
kozó hiányok’ pótlására szóval , tettel, példamutatással igy
ekezzenek. Csak az illy érzésű, az illy valódi felyilágultsággal 
biró , ’s nem álfénytől káprázó szemű ’s elméjű magyaroktól 
várhatja honunk ’s nemzetünk jövendő virágzását, boldogsá
gát ; mert csak illyen hazafiaktól áradhat arra munkáló ma- 
laszt. — **.

(Folytatandjuk.)

igazítás. A’ Hírnök’ 24. számában á lló ,  V a l a m i  a’ 
k ö z l e k e d é s r ő l  czímii czikkelyben ezen sorok előtt: „ E r 
rő l ,  mint az Istenben boldogult kanczellár Pálffy Károly 
szokta vala mondani ,  sokat lehetne beszélni. En a’ nálunk 
immár fennálló közlekedéseknek még igen sok hiányát lá 
tom,“ B. betűnek, mint B e c s m é l f a l  vi’ névjegyének, kell 
vala állani.



rillákat küldözött, kiknek közelítésére sok lakos és nemzeti 
ör Calatayudba futott. — Don Felipe F e r n a n d e z  2 2 kén 
osztályával Almuniába nyomult, a’ carlosiakat kergetendő.“ 

Azok, kik a’ carlosiak’ hadi munkálatainak kulcsát nem 
birják, nemcsak a’ Madrid közelébeni elő- és hátrameneteket 
fogják nevetségeseknek találni, hanem szükségképen hamis 
fogattal lesznek don Carlos’ hadának erejéről és segélyfor
rásairól is. De tudni kell, hogy dón Carlosnak épen nem 
szándéka a’ fővárost megtámadni, ’s ellenségei megkímélhe
tik őt azón gáncstól, miért nem igyekezett azt megrohanás- 
sal bevenni. Ő nem most, hanem csak a’ kedvező pillanatban 
fog Madridba menni, akkor t. i., midőn a’ királyné’ hada csak
nem tökéletes tehetetlenségig fog sűlyedni ’s az ő (don Carlos’) 
jelenlétét Madridban a’ lakosok’ többsége kivánandja. Most
ani czélja nem más, mint Esparterőt ollyan állásba csalni, 
hol őt a’ siker’ biztos reményével támadhassa meg. Ezért 
fordul ő délről éjszakkeletnek ’s ívformában megyen Aran- 
jueztől Guadalaxaráig. Espartero , a’ madridi mozgásoktól 
ösztönöztetve , óvatos távolaiban követi őt; de a’ liberális 
düh nem soká hagyandja e’ generált ezen óvatos hánás mel
le t t ,  ’s ő nem sokára azon helyzetben látandja magát, hogy 
egy hátráló ellenséggel lesz kénytelen megküzdeni. Madrid’ 
megrohanása, mig abban tetemes hadsereg, számos nemzeti 
őrségtől támogattatva, fekszik, nem lehet tanácsos; de ha 
egyszer Espartero’ emberei elszélesztve 's elcsüggesztve lesz
nek, akkor a’ polgárok’ katonai hősége is hamar elpárologni, 
’s a’ város körül egy szoros vonal fog lnizattathatni, mellyet 
a’ városi katonaság nem merend háborgatni. Madridhoz sem 
éjszak sem dél felől nincs közelebb hadi á llás , mint 2 0  
(spanyol) mérföldnyire; ’s az előlátó carlisták is minden hi
hetőség szerint ezen távolaiban fognak tartózkodni. Mint
hogy pedig a’ főváros ezen vonalon túlról kapja vizét ’s éle
lemszereit, igen könnyű lesz a’ carlistáknak az elsőt beásni 
vagy félrevezetni, az élelemszereket pedig elrekeszteni ’s igy 
a’ fővárost a’ legnagyobb szükségállapotba helyezni. Mad- 
dridban még csak egy kút sincs, ’s a’ városban szerteosztott 
vízcsövek alig adnak a’ lakosoknak elegendő vizet. Jelenleg 
a’ Manzanares is csaknem egészen kiszáradt, ’s igy a’ lako
sok épen nem tudnának hová lenni, ha a’ carlosiaknak tet
szenék, őket hatalmukról illy érezhetőleg meggyőzni. A’ 
praetendens’ előmenetele lassú , de biztos; ’s mig ő egy fe
lől olly városokat, miilyenek Valladolid, Segovia és Aran- 
juez, csaknem minden erőködés nélkül foglal e l,  másfelől 
olly rendszert kell követnie, melly neki parancsolja, hogy 
a’ vég diadalt a’ fővárosba igen kora bemenet által ne tegye 
koczkára. V a l l a d o l i d ’ birtoka igen fontos. Ha ezt Z a r i a -  
t e g iiy megtarthatja, abban urának igen nagy szolgálatot teend. 
( Morning Post.)

A n d a l u s i a  tartomány’ főkapitánya bekiildötte volt le
mondását Madridba ; de némi értekezések után mégis rábi- 
ratott, hogy azt visszavegye. A’ kormány meghagyta, hogy 
1 0 , 0 0 0  ember allítassék fegyver alá e’ tartomány’ védelmére, 
mellyet, mint Ilire volt, a’ carlosiak közelgő berohanással 
fenyegettek.

St. Jean tie L uz, sept. 23.
Mondják, hogy O ’D o n n e l l  general lemondását beadta ’s 

parancsot vön , hogy a’ válasz’ megérkezéséig Madridtól öt 
zászlóaljával Castiliába menjen. Az angolok Guipuzcoából 
visszavonultak ’s a’ spanyol szolgálatot odahagyják. E’ lett
dolgokból némellyek azt következtetik, hogy Irunból és 
h uenterrabiából a’ katonaság ki fog takarodni; mi az első 
városra nézve lehetséges, sőt hihető is ; de nem látjuk által 
miért volna szükséges, Fuenterrabiát elhagyni, miután az 
ottani erősítvények kijavítvák ’s a’ sánezok eléggé ellátvák 
ágyukkal. A’ várost ugyan dombok környezik; de azért cse
kély őrsereg is sokáig védheti benne magát, utolsó szükség’ 
esetében pedig a’ falak’ tövében hajóra szállhat ’s fél óra 
alatt franczia birtokon lehet. Ha Fuenterrabia a’ carlospár- 
tiaknak engedtetnék, akkor a’ tengeri ut meg fogna nyittatni 
előttök, mi rájok nézve nagy fontossággal bírna. — A’ car- 
lospártíak azt hirlelik, hagy C a s t o r  general Santandert be
vette ; hanem ezen hír még valósulást kíván.“

A September’ 23kai cortesülésben A l c o r i z a  indítványt 
tön Q u i r o g a  general’vád alá vételére, mivel Madrid’ostrom- 
állapotba tételekor kibocsátott rendelete által, mellynek ere
jénél fogva egy hírlapnak sem szabad a’ két ellenséges tábor’ 
hadi mozdulatairól szólani , a’ sajtószabadságot tárgyazó tör
vényt megsértette. Az indítvány biztossághoz utasítatott.

A’ „Morning Post“ többi közt igy i r : „Szerkesztőtársaink 
közül többen jelentették, hogy azon angolok, kik minap az 
andoaini templomban fogattak el, a’ durangoi rendelet’ kö
vetkezésében agyonlövettek. Igazán megvalljuk, hogy e’ tárgy 
felől bizonyos tudósítással nem birunk ; de több körülmény 
azt hiteti el velünk, hogy illy sajnos esemény n e m  történt. 
Tudjuk, hogy midőn nehány hét előtt a’ franczia segédsereg 
feloszlott, az angol úgyszólván vázzá tétetett , a’ portugál! 
pedig visszakészült honába, ’s ennélfogva a’ spanyol föld a’ 
fegyveres idegenek’ gyűlölt jelenlététől megszabadult, d ó n

C a r l o s  a’ durangoi rendelet’ f e l f ü g g e s z t é s é t  határozd; 
’s egyedül attól tarthatunk ez alkalommal, hogy a’ szeren
csétlen földieink’ életének megkiméltetése iránti parancs a’ 
bask tartományokban levő parancsnokokkal még nem közöl- 
tetett.“

N é me t o r s z á g *
A’ hannoverai hírlap szerint folyó hónap’ Íjén ő felsége 

a’ király audientiát adott ausztriai titkos tanácsos herczeg 
S eh ön bur g - H a r  t en s te in nak, mellyben ez felséges Csá
szárjától egy sZerencsekivánó levelet nyújtott be ő felségé
nek.

Azon göttingai polgároknak , kik a’ királynak az egyetemi 
ünnep’ alkalmával kérelemlevelet nyújtottak át az 1831 diki 
zavarokban résztvettek’ javára , következő válaszok érkezett: 
„O felsége’ a’ király’ parancsolatjára azon göttingai polgár
oknak , kik ő felségének f. h. lődikén kérelmet adtak be az 
iránt,  hogy az 183 liki januariusban Göttingában kiütött lá 
zadás’ kezdői és fő részesei ellen most a’ második bíróság 
előtt lefolyó fenyítőpör szüntessék meg, ezennel tudtokra 
adatik, hogy ő felsége mágát e’ kérelem’ teljesítésére nem 
látta biratottnak. Hannover, sept. 2 0 . 1837. Kir. igazságmi- 
nisterium. A’ minister helyett: W e r n h o f . “

A’ baseli hírlap’ tudósításából kitetszik, hogy a’ Schweiz- 
ban még töredékeiben megmaradt F i a t a l  N é m e t o r s z á g  
a’ hannoverai alkotmánykérdést terveinek fogattyujául akarta 
használni. Augustus’ első felében több hannoverai alattvaló, 
közöttök egy ostfrieslandi helységnek ács- és asztalosczéhe 
is, nyomtatott lázasztó felszólításokat kaptak levélboritékban, 
többnyire schweizi postabélyegekkel; de mellyeket azok 
tiistint az elöljáróságnak adtak által. Igen bölcsen szinlette 
a’ Fiatal Németország egy ideig a’halottat; de fölötte ügyet
len dolog volt e’ szereppel épen most hagyni fel, ’s alig le
hetne megmondani, e’ finom demonstratio több ostobaságot 
vagy gonoszságot árul e el. Azon jó oldala minden esetre 
van, hogy mindent, a’ kit illet, figyelmeztet a rra ,  hogy a’ 
lázadás még épen nem hagyott fel terveivel és reményeivel; 
hogy igy a’ vigyázat tovább is szükséges, és különösben, hogy 
Schweiz még koránsem tisztult ki a’ rósz kelméktől annyira, 
mint ez első tekintetre talán látszanék ’s mint azt a szabad- 
elmű hírlapok örömest elhitetnék. (Béri. pol. Wochenbl.)

Iieiig’yclország’.
V a r s ó b a  nem régiben megérkezett a’ lengyel királyság’ 

számára készült uj t ö r v é n y k ö n y v ,  ’s annak rövid időn 
leendő kihirdetése váratott. A’ S á n d o r - e r ő s s é g  már tö
kéletesen elkészült; a’ pragai hídfő erős munkában van;  ’s 
Modlinnál naponkint 15,000 ember dolgozik. Brez-Litewski- 
ben, Zamoskban, ’s a’ Wieprcznek a’ Visztulába ömlésénél is 
roppant erősségi művek kezdődnek, mellyek által most sok 
orosz arany jött Lengyelországban forgásba. — Az uj görög 
érseki egyház Varsóban mind Ízletes elrendelése mind jeles 
énekkara által különösen kitűnik. Ezen egyháznak községe 
évenkint szaporodik, minthogy minden orosznak, ki lengyel 
nőt vesz el, -— illyen eset pedig sok van, — gyermekei ok- 
vetetlen a’ nem-egyesült görög vallásban neveltetnek. — Azon 
biztosság, melly egy, a’ p a r a s z t o k ’ e m a n c i p a t i o j á t  
tárgyazó törvénynek kidolgozására vala kinevezve, munkáját 
bevégezte, ’s véleménye az, hogy a’ parasztok’ sorsa marad
jon úgy, mint van; azaz nem kell emancipatio. (Lp. A. Z .)

Krakó, sept. 29.
September’ 9kén költ két hirdetmény által az itteni tanács 

(senatus) több változtatásokat tesz köztudomássá, mellyeket 
a’ három nagy védhatalmasság a’ political gyülekezeteket ’s 
a’ tanács’ belső intézkedését tárgyazó rendszabásokban (sta
tútum) tett, ’s mellyek a’ tanácsban a’ három udvar’ residen- 
s ütői augustus’ 9kén közöltettek. Ezen változtatások és kie
gészítések ille tik : a’ political gyülekezetek’ naplókönyvének 
vitelét ’s nyomtatását; a’ tanácsbeliek’ (senator) választá
sát; a’ köz költségek’ megajánlását; a’ kincstárbeli pénzek
nek a’ tanács által teendő kiadását; az országgyűlési tanács
kozás’ megszüntetését, ha a’ képviselők’ gyűlésében rendet
lenségek történnek ; a’ tanács elnök’ felhatalmaztatását, hogy 
azon tanács-végzéseket, mellyek szótöbbséggel elfogadtatvák, 
felfüggeszthesse ; továbbá a’ tanács’ jegyzőkönyveinek vitelét; 
a’ rendőrség’ igazgatójának vagy katonaparancsnoknak kine
vezését ; a’ rendőrségi tisztviselők’ elbocsátását ’s a’ rendőr- 
ség igazgatóságát általában , mellynek feje a’ tanács-elnök, 
ugyszinte mindazt, mit a’ tanács ezen ügyekre nézve, a’ há
rom residenssel közölni tartozik, ’s a’ három residensnek 
arra gyakorlandó befolyását.

A f r i k a .
B on  a ,  sept. 18. A’ táborokból érkezett legújabb hírek 

szerint a’ r a s - e l - a k b a r i  szorosűtat a’ franczia előcsapat

csakugyan elfoglalta. A’ bey’ seregeinek ellenállása csak 
igen csekély volt ’s puskázóharcznál nem állott egyébből. 
Gener. D a m r é m o n t ’ főhadi szállása folyvást Medzsez- 
Amarban van,  hol 8000 emberünk áll. A’ kormányzó, több 
general’ kiséretében, csak épen most érkezett hozzánk (Bo
néba) N e m o u r s  kir. herczeg’ üdvözlésére. Bizonyosnak 
látszik , hogy a’ herczeg egy brigádét, hihetőleg az előcsa
patnál, személyesen fo g vezetni. — Ma délben nagy hadi ta
nács tartatik. Több general, mint mondják, az expeditío el
len fog szólani, mivel az évszak már igen előhaladt ’s nem 
lehet sokáig kedvező. Illy véleménynyel volnának névszerint 
C ar  a man és R u l h i é r e s  generálok.

B on  a ,  sept. 25. Nemours kir. hg. ez utóbbi napokban 
roszűl volt; csűzt kapott lábába ’s nem ülhetett lóra. A’ 
táborhoz elindulása ma délre van határozva. A’ Constantine 
elleni kiindulás a’ medzsez-amari táborból September’ 29di- 
kén fog megtörténni, ’s a’ sereg Constantine alá rövid mene
tekben négy nap alatt, tehát October’ 3dikán, megérkezni.

Éjszakamcriha.
London, sept. 29.

A’ mai esti hírlapok közük azon („Roscoe“ postahajó ál
tal hozott) üzenetet, mellyel az egyesült statusok’ elnöke, 
v an  B u r  en m. h. 4kén a’ rendkívüli congressus’ ülését meg
nyitotta, melly congressus az ország’ bajos állapotja iránti 
tanácskozás végett, hivatott egybe. Az üzenetben az álta- 
lányosan elterjedt nyerekedési düh , mint a’ kereskedési szo
rultság’ alapja adatik elő, egyszersmind elismertetik , hogy 
ezen túlságos nyerekedéseket nagyobb részint J a c k s o n  
elnöknek , van Buren’ elődjének ’s barátjának, a’ status-de- 
positumok iránti bánásmódja okozta, mellyeket ő — mint 
tudva van — az egyesült statusok’ bankjától elvévén, né
hány más bank között országszerte elosztott, miáltal a’ 
bankjegyeknek felettébb könnyelmű kibocsátása tetemesen 
elősegítetett. Az orvoslásnak ezen üzenet által javaslóit esz
közei csak olly rendszabályokra szorítatnak , mellyek’ sege
delmével a’ kormány a’ status-szükségek’ fedezésére megki- 
vántató pénz iránt biztosítassék; főkép pedig abban állanak, 
hogy a’ status-jövedelmek csak érezpénzben vagy haladék nél
kül pénzzé tétethető bankjegyekben vétessenek föl ’s azonnal 
a’ status kincstárba (nem pedig, mint eddig, a’ depositumok’ 
bankjaiba) fizettessenek b e ; egyszersmind a’ jövedelmek’ fe
leslegének egyes statusok közötti elosztása szüntessék meg. 
„Lesz e üdvös sikerök ezen rendszabályoknak, mond egy it
teni hírlap, nem akarjuk feszegetni; de minden esetre az 
üzenet csekély megnyugvást szerezhet, mivel csak a’ status- 
szükségek’ biztosításával foglalkozik, ’s a’ kereskedőkre ’s 
általában mindazokra, kik a’ crisis miatt szenvedtek, ma
gokra hagyja, hogy segítsenek magokon, mint tudnak; holott 
a’ kormánytól a’ bajnak általányos orvoslása iránt váratott 
javaslat , valamint a’ rendkívüli congressus’ egybeliivatása is 
csak azon egyetemleg kinyilatkoztatott meggyőződés’ ered
ménye volt, hogy az ínség’ legyőzésére a’ kormány’ és tör- 
vényhozóság’ közös iparkodása okvetlenül megkivántatik.“  
— A’ „Courier“ elégültebben nyilatkozik amaz üzenet iránt. 
„Ezen üzenet — úgymond, — csak azon egy tárgyra terjesz
kedik, melly végett a’ congressus egybegyiilt, t. i. a’pénzfor
gás’ kérdésére minden viszonyaiban. Az elnök az utóbbi ke
reskedési crisis’ okainak vizsgálásába ereszkedik, ’s hihetőleg 
csak kevesen fognak találkozni, kik az e’ tárgyról általa ki
mondott nézetek’ nagyobb részében meg nem egyeznek. O 
az egyesült statusok’ külföldi hitelezőit megnyugtatólag ’s 
véleményünk szerint eléggé bizonyosokká teszi a’ felől, 
hogy követeléseiknek végső kifizettetése legkisebb kétséget 
sem szenved. „„Ő k ,  úgymond, (t. i. Buren) olly ország által 
biztositvák, melly müiparának termesztményei által elég esz
közzel bir a’ kielégítésre (liquidatio) , ’s arra, hogy minden 
kereskedőnek nyilványos érdeke ’s azon eszközöknek gyors 
használása által hitelét, melly eddigelő olly nagy, fentart- 
hassa.“  “ Az elnök, véleményünk szerint, nem becsüli kelle- 
tinél feljebb sem az ország’ segédeszközeit, sem a’ kereske
dők’ igazielkiiségét, kik a’ példátlan kereskedési crísisből 
mind a’ mellett is becsülettel fognak kigázolni. Az elnök 
különben a’ nemzeti bank’ felállítása iránt igen határozot
tan nyilatkozik és körülményesen fejtegeti, mennyire czél- 
irányos, a’ statusnak minden pénzmunkálatát a’ törvényszerű 
pénzforgási módon folytatni.“

A’ képviselők’ házának elnöke már megválasztatott, és 
pedig a’ választás 116 szóval P o l t  előbbi elnökre, a kor
mány’ jeleltjére esett;  vágytársa B e l l  103 szózatot nyert. 
A’ tagok közűi sokan nem voltak jelen; minaazáltal úgy hí
vók, hogy a’ kormány a’ képviselők’ házában 1 0 , a senatus- 
ban 14 — 16 szótöbbségre számolhat. A’ kormánynak elnök- 
választás’ alkalmakor nyert győzödelme annál íontosabbnak 
tartatik , mivel a’ különféle biztosságok’ elölülőit a’ képvise
lők’ házának elnöke szokta kinevezni.

Mösle J. lovag*’ özvegye’ 
és Braumiiller’

(Becsben a’ Grabenen H 44 sz. a.) 
valamint H a r t l e b e n ’ ’s E g g e n b e r g e r ’ 

könyvkereskedéseiben Pesten 
megszerezhető illy czímii könyv:

A z  E rdély i P ü sp ök rő l
polgári tekintetben

értekezik
Foyarasy Mihály,

hittudományok’ doclora, kárólyfejérvári tiszt, kanonok, 
cs. kir. udv. káplán, Becsben a’ felsőbb papi-intézet’ 

igazgatója.
Becsben, 1837-, nyomtatópap. 40 kr., velinp. 1 ft. p. p.

Á r v e r é s .  *
Néhai Ilalátsy JLászló itélőmester ur’ bírói 

zár alatt levő tömegéhez tartozó, tekintetes Honth vár
megyében helylieztetett: lla lm n ili, Kori és 
fl*alástlii jószágok, valamint a’ Eitasi puszta 
is eladatni rendeltetvén , ugyanezeknek árverés’ utján 
való eladatása ekképen határoztatott meg; úgymint: 
a’ legközelebb bekövetkező 1838 esztendei januarius’ 
15ik napján, a’ Dalmadi, Bori és Litasi pusztabeli 
jószágok a’ Dalmadi lakóházban , a’ Palásthi rész-jó
szág pedig a’ hely’ szilién , ugyanazon esztendő’ és 
hónap’1.7ik napján a’ legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 
A’ kikiáltásbeli sommák következendők: Dalmadra néz
ve nyolez ezer, Bori öt száz, Litasi puszta hétezer, 
a’ Palásthi jószág pedig tizenkét ezer ezüst forint. — 
A’ licitálni szándékozók tartoznak a’ kikiáltásbeli som- 
mának egy tizedrészét bánatbér gyanánt azonnal és 
csak azért, hogy licitálhassanak, letenni; a’ ki pedig

megveszi, az egész sommának egy harmadrészét 
azonnal köteles lefizetni a’ vagyon’ gondviselője’ kezé
be, a’ már előbb lefizetett bánatbérnek elvesztése alatt, 
melly bánatbér azonban azon egész sommának első es 
azonnal lefizetendő harmadrészébe beszámítandó leszen. 
Ugyanazon egész sommanak második és harmadik ré
szé a’jószágot megvevő’ kezei között egy biztos kötelez
vény szerint tökepénz gyanánt maradand mindaddig, 
miglen a concuisualis perben a’ legfelsőbb helyről kine
vezett delegationalis bíróság által hozandó végső Ítélet 
közönségessé nem fog tétetni; de olly formán minden 
eseti c , hogy a biitok altaladasa’ napjától, ezen tőke- 
pénztől számítandó hat procentualis kamatokat a’ törne«-’ 
gondviselőjének minden esztendő’ végével rendesen 
fizesse. A’ concursualis per végképen befejezve a’ 
főméit. Curia által a’ feljebbvilel’ ösvényén lett m Be
vizsgáltatása után az érintett egész sommának második 
harmadrészét, a’ végső ítéletnek kihirdettetése’ napjá

tól számítandó egy esztendő alatt, azontúl pedig hátra
maradott utolsó harmadrészét szinte megint egy esz
tendő alatt illető kamatjaival együtt köteles kifizetni.— 
Hogy pedig a’ vevőnek abbeli terhe’ lerovására minden 
lehető-könnyebbség eszközöltessék, a’ vagyon’ gond
viselője a’ vagyonért hátramaradott két harmadrészbeli 
sommát időközben is, de mindenkor a’ járó kamatokra 
figyelmezve és ezer conventionalis forinton alól nem, 
részenként is Tel fogja venni. — Végtére a’ ki azon 
eladandó jószágokról bővebb tudományt kívánna ma
gának szerezni, az tekintetes Honth vármegyében Ba- 
ironyán lakását tartó báró N y á r y  Antal aíispany ur
nái; Kis-Kereskényben lakozó B a k a y  Ferdinand ur
nái, a’ tisztelt megye’ 2dik főjegyzőjénél, ’s egyszer
smind a’kérdéses vagyon’ gondviselőjénél; vagy pedig 
Királyfián B a j e h y  György táblnbiró urnái és az ér
deklett concursualis por’ szorgalmaztatójáuál magát je
lentheti. (O

Nyomtutjn Wigand K ár . Fridiik.



POZSONY, kedden 31. szám. OCTOBER’ 17. 1§;U.
Tartalm a:

a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honiujság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmii- 
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá s fa lr i  Orosz József.

Feltételek:
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. L\ könyvárulásában ; P e s t e n  
Füskúti Länderer Lajos' könyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czíin alatt küldetendők: „A’ llirnök' 
szerkesztő hivatalának. P o z so n y b a n — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország1 és Erdély.
Hiteles privát levelezés’ következtében tudjuk, hogy:
Ő cs. k. a. Felségei, li. 7én költ legfensőbb ha

tározatánál fogva T o m a c s e k  József palóezi plé
bánost, S c u l t e t y  Alajost, a’ püspöki lyceumban 
történetek’ professorát, és C s a u s z  Mihályt nagy
bányai plébánost, a’szathmári székesegyházi kápta
lanban tiszteletbeli kanonokokká; P r i l e s z k y  Fe- 
renczet, a’ dunamelléki kerületi tábla’ biráját, királyi 
tanácsossá méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

O cs. kir. a. Felsége m. augustus’ hónap’13án költ 
legfensőbb határozatánál fogva 1)re nováez  Koz
ma zimonyi plebánust magdolini vagyis magdolnai 
czimzetes préposttá dijelengedés mellett; ngyszin- 
te in. h. lilén költ legfensőbb határozatánál fogva 
B i d e s k u t y  Lajost Szabadka privilegiált mezővá
ros’kamarai biztosát, H e r c h e n r ö t h e r  Gyulát, ó- 
budai kamarai tiszttartót, és F i s c h e r  Károly Kas
sa városi tanácsost, a’ zombori kamarai igazgató
sághoz táblabirákká méltóztatott kegyelmesen kine
vezni.

O cs. kir. a. Felsége f. e. augustus’ 30án költ leg
fensőbb határozatánálfogva, az ugocsai megürült fő- 
esperestséget Ko l r ó  Pálnak, a’ szathmári püspöki 
lyceumban bibliai történetek’ tanítójának méltóztatott 
kegyelmesen adni.

O cs. kir. a. Felsége S a t a l a  Bélát, a’ királykuti vám ’s 
liarminczadnál czédulaszedőt nyugalmazni méltóztatott.

Az ő szentsége által folyó h. 2 dikán a’ Quirinal palotában 
tartott titkos consistoriumban több püspök hirdettetett ki; 
közöttük főtiszt. I l a u l i k  György, pristinai püspök, aurá
nál p rior, zágrábi kanonok’s nagyprépost és theol. dr. mint 
z á g r á b i  püspök’ ; ’s főtiszt. P o p  o v i e s  Bazil, Munkács 
megyei pap ’s eperjesi kanonok, mint m u n k á c s i  püspök.

A’ zágrábi pol. hírlap szerint a’ k r a j n a i  bosznyák kapi
tányok illető kormányuknak engedelmeskedni nem akarván ’s 
a’ nyilványos rendet folyvást háborgatván , bosniai helytartó 
Mehmed Vedsihi pasa vezir a’ mult sept. közepén fegyveres 
erővel kiindult ellenök ’s őket Lipniknél és Jasseniczánál 
megvervén, ez utóbbi várat lerontotta , négyet a’ legfőbbek 
közül kivégeztetett, a’ többit elszélesztette ’s a’ kapitánysá
gokba uj helytartókat ’s őrizetet rendelt. Sept. 2 2 ikén a’ vezir 
Zavaljeben összejött horvátországi kormányzó b. V l a s i e s  ő 
excjával, ki vele a’ zárvonalt illető némelly rendszabásokról 
értekezett. Mindezek után reménylhetni, hogy mind Kraj- 
nában a’ belső béke helyreállani, mind a’ zárvonalnál tör
ténhető kicsapongások el fognak hárítatni.

Sz. Endre, octoher’ 8-
A’ szüret S z e n t  E n d r é n  holnap, October’ 9én kezdődik. 

I tt  alkalmasint elég bor lesz (több mint Budán ’s Eszter
gámban), ’s ollyan jó, vagy jobb mint 1835dik esztendőben.

A’ mustnak ára az előre tett alku szerint 6 vagy 6 x/ 2 forint 
lesz. — Pesti nagykereskedő D l imes a ur ,  kinek itt már 
nagy vizi olajprése van, most gőzolaj-prést készít, mellynek 
leírását, ha kész lesz, nekem egy folyóírás’ számára megküldeni 
ígérte. Szent Endre’ fekvése ollyan kies és szép mint Kar- 
loviczé. A’ lakosok magyarok, szerbusok vagy ráczok, ka- 
tholikus illyrusok (slavoniták) , németek, tótok. *) Csak a' 
ruthénusok (rusznyákok) , az oláhok és uj görögök hibáznak 
még, ’s Magyarország ethnographiai tekintetben itt volna en 
miniature. De ámbár a’ magyarok’ száma itten nem nagy, 
mégis nemcsak az itt lakó ráczok beszélnek magyarul is **), 
hanem többnyire a’ rácz leányok és asszonyok a’ magyar 
nemzeti nyelv’ tanulásában sokkal szorgalinatosabbak , mint 
a’ budai és pesti német leányok és asszonyok, ’s nem lesz 
szükség, hogy ama’ kevés jártasságot a’ rácz nyelvben, rnely- 
lyet magamnak 16 esztendő előtt Karloviczon öt év alatt szer
zettem, itten a’ szép rácz leányok és asszonyok' társaságában 
(mert való, hogy itt is, mint Szeremben, a’ rácz leányok és 
ifjú asszonyok igen szépek) használjam. A’ ráczok között 
itt több vagyonos polgár találtatik, ki szőlőművelés, borke
reskedés és más kereskedési speculatiók által gazdaggá 
lett. Általában itt sok ipar (industria) mutatkozik ’s abban 
a’ magyarok is utánozzák a’ ráczokat’s németeket. Különben 
tudva van, hogy a’ magyar polgár ’s a’ magyar pórnép nem 
olly munkás és iparkodó, mint a’ német és rácz, ’s hogy 
mint csaknem minden keleti nép szereti a’ „dolce far men
tet,“  ’s épen azért legvirágzóbb a’ sváb colonisták’ földműve
lése Magyarországban, p. o. Bácsban; azért olly kevés a’ 
magyar kalmár, bérlő, vendégfogadós stb. — Szent Endrén 
két kávéház van. Az egyikben semmi újságot, a’ másikban 
csak a’ budai németet találtam. Ugyanitt 5 görög nem-egye
sült egyház van, katholikus pedig csak egy, ámbár a’ katholi- 
kusok’ száma sokkal nagyobb. Ez onnan van , hogy a’ gö
rögök Szerbiának több városaiból költöztek ide,  ’s minden 
gyarmat külön egyházat épített magának. Innen a’ nevek: 
belgrádi egyház, pozsarpváczi egyház

Rumy Károly.
M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  Az academia’ feliigyelése 

alatt megjelenő T u d o m á n y  t á r ’ uj folyamának h a r m a d i k  
kötete 19 íven, ’s egy rézmetszettel megjelent. Tartalma: I. 
É r t e k e z ő  r é s z  (Szerkesztő: Luczenbacher János) : 1 . Az

*) A ’ katholikus egyházban a’ predikáczió majd magyar, majd német, 
majd tőt (slovák) majd illyriai (slavoniai) nyelven tartatik. Ma 
voltam a’ kathot. egyházban. A’ mise alatt a’ hívek illyr nyelven 
énekeltek, a’ plébános pedig az evangéliumot a’ latin’ éneklése után 
magyarul olvasta.

**) A ’ magyar nyelv’ terjesztésén a’ sz. endrei rácz ifjúság közt A r 
se  n i e v i c s Basilius ur, a’ rácz normális iskola’ harmadik osztályának 
(inellyben a’ latin nyelvnek kezdetei is tanitatnak) professora, nagy 
érdemeket szerzett magának, mert 25 esztendőtől fogva a’ magyar 
nyelvet az iskolában buzgón tanítja. Ezen tudós férfi válogatott 
könyvtárral bir, privát leczkékben nemcsak a’ humaniorát, hanem 
a’ magyar jogot is (inellyben S. Patakon a’ hires Kövy’ tanítványa 
volt) tanítja, ’s tanítványai abból majd a’ sárospataki collegiuinban, 
majd a' pesti egyetemnél examináltatnak. Most C s a p l o v i c s  ur
nák „Slavonien“ czíinü jeles német munkáját fordítja rácz nyelvre, 

• bővítve ’s némelly helyeken megigazítva. Rumy.

országtudomány’ fejlődésének története. Első időszakasz, az 
ó világtól Ciceróig. (Első közlés, Aristotelesig) , W a r g l u  
Istvántól. 2 . A’ gyarmati béke 1625. J á s z a y  Pál 1. t. 3. A’ 
magyar philosophia’ történetírásának alaprajza. H e t é n y i  Já
nos 1. t. 4. Okleveles toldalék L u c z e n b a c h e r  János r. 
tagtól. II. L i t e r a t ú r a i  r é s z  (Szerkesztő: Balogh Pál) : 
l. Critical vázlatok a’ külföldi literatura’ legújabb 's kitünőbb 
termékeiről. 2 . Franczia tudós társaság’ ülései. 3 . Bibliogra- 
phia (50 uj munka’ jelentése). 4. Biographia (29 necrolog). 
5. M. t. t. ülései és hivatalos jelentései májustól augustusig 
1837. 6 . Literatúrai töredékek. 7. Tudományos egyveleg. — 
Még iolyvást előfizethetni e’ folyóiratra ; ára egy évre vagyis 
négy kötetnek 4 ft., velinen 6 ft. cp . ; postán I ft. 36 krral 
drágább. 1 aláitatnak példányok az elébbi három évről is, 
ugyanazon áron Pesten Eggenberger József acad. könyváros
nál ,  kihez minden egyéb könyvárosok utasítatnak. Pest, 
October’ 4. 1837. I)r. S e h e  d e l  Ferencz, titoknok.

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ’ költségein megjelent: 1 ) 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i  p á l y a m u n k á k ,  kiadja a’ m. t. 
t. Első kötet. Budán, a’ in. kir. egy. bet. n 8 r. öszvesen 160 
lap; csinos borítékba kötve, ára 48 kr. cp. Tartalma: A’ ma
gyarországi pokolvar, annak természete , okai, óvó és gyógy
módjai. Két rendbeli jutalom-értekezés, elsejét irta T o p 
p e r  e z e r  Tamás, orv. d r . , ns. Csongrád vármegye’ tiszt, 
főorvosa; másodikát C s o r b a József orv. d r . , a’ pesti orvosi 
kar’ tagja, ns. Somogy vármegye’ főorvosa és táblabirája, in. 
t. t. 1. tag. — 2) E r e d e t i  J á t é k s z í n ,  kiadja a’ m. t. t. 
Első kötet: V é r n á s z ,  első pályadíjt nyert szomorujáték 
öt felv. V ö r ö s m a r t y  Miháltól. M á s o d i k  k i a d á s .  48 lap. 
Budán, az egyet. bet. n I 2 r. 163 lap; posta papiroson, csi
nos borítékba kötve ára 48 kr. cp. Pesten, oct. 5 . 1837.

Dr. Sch  e d el Ferencz , titoknok.
N. S z e b e n b e n  sept. 30dikán tartott 51 dik országos ülés

által újra megkezdetett az országgyűlés’ folyama , mikor is
kir. biztos ő fenségének az uj kinevezéseket magában foglaló
1 '■y' s «vozirairt, bocsáttatott. Octob. 1 — 3napjain nemzeti gyűlések vuu..l , . j.,_ J; . . .
gos ü lés , mellyböl a’ főherczeg-biztos a’ Felség által meg
erősítést nyert országos tisztviselők’ beiktatására hivatott 
meg. Ezen beiktatás oct. 5dikén fényes ünnepélylyel ment 
végbe, mellyet délbenő főherczegségénél nagy ebéd, estve 
pedig a’ város’ kivilágítása követtek.

Dézs, October’ 7.
Folyó hónap’ 3án estve Kolozsvárnak egy nagy részét ve- 

szélylyel fenyegető gaztett vala ottan végrehajtandó. Tud- 
nillik „külső magyar utczában“ a’ belváros felőli ’s „trencsi 
vár“ felé nyúló szeglet-jószágon nagy szénakazalok lévén 
sorba állítva, egy idevaló Özvegy asszonyság a’ fölebb neve
zett időben tüzet vetett közükbe. A’ gyujtószer két nagy da
rab tüzes tapló vala, mit is az érdeklett bizonyos keszkenő
be bonyola, egy darab követ is mellékelvén hozzá, könnyen 
érthetőleg azért, hogy ez az eldobandó követ óhajtotta helyre 
röpítse. Azonban a’ nagyon rneggyuladt tapló a’ keszkenőt 
átégetvén, a’ szénaboglyák közzé hajtatásakor egy tüzes ívet 
irt le a’ levegőben, mit egy szerencsére közelgő szekeres em
ber megpillantván, a’ gyújtó nő után iramlott, kit is nyakon

Aemelly lioni tárgyakról.

Minden bizonynyal ideálja a’ kellemes utazásmódnak az, mi
dőn egy derült, hős nyári nap a la tt ,  a’ gőzhajón Bécsből 
Budapestre, ’s nehány hét óta hozzá tehetjük, Linzből Bécsbe 
érkezhetünk. Gyors haladás mindén alkalmatlanság nélkül; 
por, szél. sár, nap,  hőség ’s hideg ellen biztosítva; jó ’s 
vidám társaság’ és olcsó, illendő élelem’ híjával épen nem 
vagyunk. Kényelmesen olvasni, Írni, gondolatainkat szabad 
szárnyra ereszteni, ’s vagy az Ur Isten’ nyílt levegőjén az 
olly gyakran változó festői ’s történetileg nevezetes vidéken 
gyönyörködni, vagy védett szobákban majd mulattató majd 
tudományos beszélgetések közt a’ természetnek elünkbe ötlő 
szépségeit élvezni — mindez hatalmunkban áll.

A’ Budapestre érkezés, mint tudva van, meglepő : a’ Gel
lérthegy, a’ várban a’ királyi palota, gróf Sándor’ háza ’s más 
nagy épületek, a’ pesti oldalon pedig a’ mai építészetnek be
csületére váló szép házak, a’ nézőre bájos összhatással bír
nak. De kiszállván, a’ budai Vízivárost megjárván ’s föl- 
menvén az ősz várba , hol hajdan királyok uralkodtak és tö
rök basák tanyáztak, most pedig a’ Nádor, Magyarországnak 
legnagyobb elméjű ’s érdemteljesb férfia lakik, ama’ Főher- 
czeg, ki 40 év óta véghetetlen feláldozással viszi a’ maga ne
mében egyetlenegy (olly zűrzavaros időkben csak illy tulaj
donságok mellett köz tisztelettel vitethető) elnökséget, — 
csodálkozva veszi észre az ember, hogy e’ nagy férfiú, az 
országnak első tisztviselője, egyszersmind Főherczeg még nem 
talált módot a’ minden képzeletet felülmúló rósz utczaköve- 
zet’ megcsináltatására. Sőt még a’ Pesten levő nagy, kevély 
paloták mellett is még rósz karban állanak az utak, csupa 
sárban vagy egyenetlen köveken kénytelen lévén az ember bo- 
torkázni. Sok helyen még a’ budapesti postautakon (Nesz

mély, Nyerges - Újfalu stb. felé) sem járhatni veszély nél
kül: illy helyeken eltűnik természetesen az öröm ; rögtön 
mutatja világosan a’ főváros összepontosulva, mit ezen, a’ 
természettől annyira megáldott országnak minden utazója, 
mais úgy mint száz év előtt, mindenütt szomorúan vesz észre, 
hogy sehol sem létesítethetnék több nagy, mi nemcsak ezen 
országot, hanem az egész birodalmat is szerencsésíteni fogná, 
’s ittott valóban történik is ; mert nagy hazafiak ’s minden 
rendű ’s osztálybeli magas műveltségű férfiak sokan talál
koznak; ellenben sehol sincs olly szűke a’ müveit statusban 
megkivántató első elemeknek, mint Magyarországban ; ’s pe
dig mindig csupán csak azért ,  mivel a’ lakosok egymással, 
azaz egyik néposztály vagy rend a’ másikkal, sőt fájdalom! 
a’ rendek magok között is, nézeteikben teljességgel meg nem 
egyeznek ; mivel a’ „vis unita fortior“ ’s az ezen egyesült 
erő’ hiányából szükségkép eredő „regnum in se ipsum divi- 
sum“ legkisebb figyelembe sem vétetik. — A’ legközelebbi 
országgyűlésen, mint tudva van, a’ nemesség, kivált a’ nagy
obb birtokosak által, olly áldozatok nyujtattak a’ hon’ ol
tárára, minőkegy európai statusban sem; mivel nálunk, több 
anyagi áldozatokon kívül, lemondottak mindazon magvasza
kadt jószágról (caducitas) és változási járandóságról, inelly 
mindenütt a’ műveltség’ előhaladásánal fogva fő jövedelmet 
nyújt; az országgyűlési roppant költségeket egyedül a’ ne
messég vállalta magára stb.; ’s a’ paraszt,  ki olly sok költ
ségtől mentetett meg, még most sincs megelégedve, noha 
birtokában többé nem háborgattathatik. Ezt annak bebizonyí
tására hozom fel, hogy nálunk nincs megegyezés a’ nézetek
ben.— A’ helyett hogy némelly haza’atyjai, külföldet majmol
va, olly hibákat hirdettek ’s magaszaltak, mellyektől majd 
minden országban elég drágán szerzett tapasztalás után már 
eltávoztak, arra fordították volna inkább értelmiségöket és

szónoki tehetségöket, hogy az általok felbizgatott paraszt
nak a’ közjó iránti valódi érdekéről, ön javára ’s boldogsá
gára adjanak oktatást. — Egy nagy hazafi azt nyomtattatá ki 
honi nyelven, hogy a’ magyar paraszt legszerencsétlenebb 
Európában, holott kevesebb robotot szolgál, mint Csehország
ban, vagy Ausztriában, némelly vidékeken nehány száz hold
földet, sőt méneseket ’s gulyákat is bir, stb. De hogy a’sarka
latos kiváltságok miatt még most is csak 40 vármegyében van 
járható postaut, azon kevésbé csodálkozunk, midőn látjuk, 
hogy Bécs császári székesvárostól, sőt Schönbrunn császári 
nagyszerű mulatókastélytól kezdve, hol a’ büdös Wien patak 
terjeszti illatjait, Ausztriában, hol vámfizetésben csakugyan 
nincs fogyatkozás, az ut igen rósz; de Pestig, kivált Ács, Nesz
mély és Nyerges-Újfalu közt, az ember mindig feldűlés’ ve
szélyében forog, ellenben teljesen biztosítva van arról, hogy 
szekere, lova tönkre jut. Mindez még inkább bizonyítja, hogy 
az országgyűléseken és vármegyékben különböző nézetek 
uralkodnak, ’s azért nincsenek a’ sürgetőbb szükségek is ki
elégítve. Mert legelőbb is csakugyan az utakon kellene kez
deni, a’ mire sem sajtószabadság, sem a’ ministerek’ felele
tessége nem kivántatnék, hanem az illető tisztek’ serénysége, 
kik az utaknak jó karban tartása által sokkal valódibb szol
gálatokat tennének a’ hazának, mint számos á l - Manuel, 
Mauguin , Odilon - Barrot szép phrasisaikkal. ’S bár igen 
anyagiaknak látszassanak is véleményeim, én jó utakat sokkal 
sürgetősb szükségnek tartok minden múzeumnál, tudós tár
saságnál, casinónál, lófuttatásnál, bármi dicséretesek és 
hasznosak legyenek is mindezen intézetek. De csak czélirá- 
nyosbnak tartanám, ha A-nál kezdenők az alphabetát.

Egy tárgy, melly épen most van ismét tanácskozás alatt, 
de a’ melly három országgyűlés óta forog szüntelen szóban, 
sajtolja ki belőlem e’ hazafiúi fohászokat. Talán senki sem



csípvén’s a’ gyújtási szándékról hírt ütvén, a’ lángvésznek 
eleje vétetett. A’ gynjtogató legott rendőrség elébe állittat- 
ván, — bír szerint — minden tétovázás nélkül elismerte 
tettét, mellyen rajta kapatott , azon melléklettel, bogy más 
ösztönözé reá. Az itteni boszús közönség élénk figyelemmel 
lesi, mi leend büntetése az aljas czélzatú próbának. A’ re- 
ménylbető példás büntetésről mihelyt tudósítást vehetek, fo
gom közleni. * *- *

Szeben, October’ 1.
Az ev. reformátusok’ őszi nagy consistoriurnában mai na

pon következő professori székek töltettek be: 1 ) enyedi tör
vény tanítóvá F a r n o s  Károly ur választatott 40 szózat kö
zül 3  2 vei; 2 ) U d v a r h e l y r e  theologiae professornak
I n c  z'e Dániel — volt püspöki titoknok ur. $ * ^

érkezett arab lovak közűi 3 barna , 3 szürke, 1 fekete mén, 
’s 3 barna és kettő szürke kancza. — Párisban septemberben 
a’ nagy operaház Rossini’ és Meyerbeer’ remekeit adá. Du- 
p rez , Levasseur énekesek, és Falcon, Dorus és Stoltz éne
kesnék arattak tapsokat bennök. A’ „Théatre Franpaisben“ 
még mindig nagy sikerrel lép fel a’ hires Mars asszonyság, 
soha már (köztünk legyen mondva) az 58 esztendőt megha
ladta. Igaz, hogy a’ kelletnek nem vénülnek. E l s s l e r  
Fanny a’ ,,Porticii Némában“ mint néma (Fenella) rendkívül 
Itatott; ugyanakkor és azon darabban Noblet kisasszony és 
Dupont asszonyság cachuchát tánczoltak. E tánczot, melly- 
ben Bécsben Elssler F. annyira elhiresiilt, most itt a Karin- 
thiái - kapunál Danse és Cerito kisasszonyok tanulják be. Az 
olasz operában Párisban Persiani asszonyság lépett fel nagy 
sikerrel. — Dantan ur Lekain színész’ szobrát, melly at

A u s z t r i a .
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Ö cs. kir. Felsége tegnap audientiák’ adatása végett a’ vá
rosba jött. A’ felséges udvar még e’ hónap’ 27dikeig fog Schön- 
brunnban mulatni. — Triesti tudósítások szerint F r i d r i k  
cs. k. Főhcrczeget, midőn ott e’ h. 7dikén kiszállana, ,,Me
dea“ cs. k. fregát, úgy a’ kikötőben levő valamennyi cs. kir. 
hadihajó 2 1  ágyulövéssel ’s l lszer i  éljen-kiáltással fogadta, 
ílasonlólag üdvözlők ü  Fenségét „Giuseppina“ svéd fregát 
és „Najade“ svéd korvet, inellyek’ üdvlövéseire az ausztriai 
hadi hajók válaszoltak. Ilire van, hogy a’ Főherczeg még 
ezen ősz’ folytában kirándulást fog tenni az adriai tengerre, 
mivel a’ dalmacziai partokról hire jött, hogy ott tengeri rablók 
mutatkoznak. Egyébiránt a’ Főherczeg utóbbi egész tengeri 
útja alatt egészséges volt ’s a’ tengerészi szolgálatban nagy 
örömét találta. A’ fényes fogadtatás , mellyet neki Stopford 
angol adm ira l’s a’maltai kormányozó készitének, O Fensé
gét igen nagyon meglepő. —- Konstantinápolyból tegnap rend
kívüli alkalommal idejött tudósítás szerint J á n o s  Főherczeg 
a’ nevezett fővárosba szerencsésen megérkezett. Mától fogva 
minden 0  cs. Fenségéhez szóló hivatalos irományok és levelek 
Triesten keresztül Athénébe utasítatnak. — Nagy része a’ 
wosnesenski táborban jelenvolt ausztriai hadi tiszteknek on
nan Konstantinápolyba utazott ’s Triest felé fog megtérni. 
A’ Főherczeg csak kevés napot fog Smyrnában mulatni ’s első 
vesztegidejét Athénében töltendi.— Özvegy Császárné Ö Fel
sége ma fogott Tegernseeből elindulni, Schönbrunnba vissza
térendő.

Angliából jött minden hireink szerint az ottani törvényho- 
zóság’ munkálati a’jövő november’ 1 5dikén fognak elkezdőd
ni ’s mint hiszik, conservativ szellemben kiütni, mivel az 
angolok’ többsége már csak azértis hódol e’ szellemnek, mint
hogy az a’ kényelemszeretettel (cornfort) igen egyez. — A’ 
,,Morning-Post“ szerint wiirtembergi király őfelsége angol te
livér lovakban tetemes vásáriatokat tétetett Doncasterben. Ed
dig ő felsége inkább az aproon , ’~

r-----p .............. JcguiiwiDD arab meneket hasznaitatott.
Nem régiben a’ porosz kormány is több jeles telivér lovat ho
zatott Angliából. — A’ néhány hónappal ezelőtt Bábolnára

Théatre Franpaisben Voltaire és Talma közzé log helyeztet
ni, már elvégezte. — Bécs még igen üres ; a’ nagy világ loly- 
vást falun , vadászattal mulat. Néhány nap óta a íeldsber- 
gi *) par force vadászatok is elkezdődtek. — Igen örvende
tesek a’ bajor Dunán a’ legjobb sikerrel tett legelső gőzhajó
zási próbák , mellyekre még több próbaút log következni egész 
Passauig ’s Einzig. A’ Bécs és Pest közötti útra nézve e’ rész
ben igen óhajtható, hogy e’ két helyen biztos és kényelmes 
kikötők készítessenek, s igy a’ közottöki gőzhajói közösiilet 
minél gyakoribbá ’s akadálytalanabbá tétessék. F

Aagylbritaimia.
September’ 30án fogta az özvegy királyné boldogult férje’ 

sírját meglátogatni. Az uralkodó szokások szerint ezen lá
togatásnak, valamint az uralkodó királynénál is a’ tisztelke- 
désnek, a’ király’ halála után 8 ad hétre kell megtörténni. 
Már 14 nappal ezelőtt akarta Adelaide királyné ezen kegyes 
kötelességet teljesíteni, hanem midőn a’ kocsiba lépne, any- 
nyira elfogódott, hogy kénytelen volt teremeibe visszatérni.

Egy nem rég Nottinghamban tartott népgyiilés azon hatá
rozatot fogadta el: hogy a’ külföldi gabona ’s egyéb földter
mék’ behozatalának korlátoztatása a’ brit nép’ általányos ér
dekeinek felette ártalmas, ’s annak további megtartása min
den kereskedő és gyárnoki, valamint szinte a ’ földmivelő osz
tályokat is véginségre fogja juttatni. Ezen korlátozás által 
már i s  több idegen ország kényszerítetve látta m agát, azon 
kézműárúkat, mellyeket eddig Angliától ve t t ,  magának ké
szíteni, minek következtében az angol gyároknál tett meg
rendelések tetemesen megcsökkentek. Egy küldöttség kérel
met fog készíteni a’ parlamenthez a’ mostani gabonatörvény’ 
megszüntetése végett.

Francziaország*.
Paris, oct. 4.

-'*■ jpat» ~ kincvp'zése valóságos összebé-
kítő eszköz; mert benne minden political szín nevei feltalál- * I.

*) Morvában, hg. Liechtenstein Alajos’ birtoka.

tatnak, még a’ doctrinairekéi ’s egy oppositionév is (M e r i l -  
h o n ) ;  mind azáltal a’ többség a’ tierspartihoz tartozik. Az 
uj pairek között 20 kamarakövet ’s 9 volt követ találkozik; 
a’ többi a’ városi tanács’ és generálok’ köréből vétetett. — 
Holnap a’ király az őrizetét felváltó 3 ezred fölött szemlét 
fog tartani. — A’ ministerek abban egyeztek meg, hogy a’ 
Constantine elleni táborozást előleg meg ne szüntessék, ha
nem D a m r e m o n t  general’ legközelebbi hivatalos tudósítá
sait várják el, mielőtt bizonyost végeznének.

O r l e a n s  herczeg October’ Íjén tartott utolsó hadgyakor
lati szemlét a’ compiégnei táborban, ’s annak végével körbe 
gyűjtő a’ tiszteket ’s lóhátról beszédet intéze hozzájok, melly- 
ben tudtokra adá megelégedését. „Általlátták Kegyetek — 
monda többi közt — , hogy béke’ idején a’ katonai szellem 
különféle csapatok’ érintkezése által kivált nagy hadegyesü
lések’ alkalmakor erősödik ; a’ hadseregeknek ez élete ama’ 
megszentelt tűz , melly nélkül azok haszontalanokká, sőt 
veszélyesekké lesznek. Minél jobban nagyobbodik a’ látkör, 
annál magasb fogalmat nyer mindenki közülünk kötelessé
geiről, ’s a’ teher megkonnyebbszik, ha meggondoljuk, hogy 
a’ hadseregnek béke’ idején is teljesítnie kell egy feladást. 
Ez hatalmas eszköz a’ polgárisodásra. A’ hadsereg által fej
tetik  m eg kü lönösen  az uj s ta tu so k ’ n e h é z sé g e in e k  e g y ik e :  a’ 
lelkesülés’ ’s tüzes szenvedélyek’ egyesítése a’ rend’ és fenyí
ték’ szellemével. A’ hadsereg minden esztendőben visszaadja 
az országnak azon embereket, mellyeket Francziaország reá 
bízott, ’s ők Kegyetek’ gondoskodása által jobban ’s a’ 
honra nézve hasznosabban térnek vissza a’ társaságba ; mert 
Kegyetek’ kezei alatt nem csupán hadi műszerekké, hanem 
jó polgárokká lettek, kik kötelességeiket ismerik ’s teljesí
teni megszokták. Vajha azon öntudat ,  hogy szüntelen hasz
nos és kétségtelen szolgálatokat tesznek, Kegyetek’ buzgal
mát fentartaná, most, midőn még csak távoli reményt sem 
nyújthatni Kegyeteknek a’ háborúra. Vajha legalább ez ide
gen formaruhák’ látása serkentené föl Kegyetekben a’ nemzeti 
büszkeség’ érzetét, melly nélkül jó hadsereg nem létezik.“  
— E’ beszéd után , melly tartós éljenkiáltásokkal viszonozta
t o k ,  a’ hadak ellépdelének a’ herczeg előtt.

H o r t e n z i a ,  st. leni herczegasszony, ’s volt hollandi ki
rályné, October’ 2 ka’ délestjén, kínos szenvedései után gyó- 
gyithatlan nyavalyában meghalálozott. O, mint tudjuk, 
B e a u h a r n a i s  general’ ’s J o z e f i n a  későbbi császárné 
leánya, boldogult E u g e n  leuchtenbergi herczeg’ testvére, 
’s Napoleon’ öcscsének, B o n a p a r t e Lajosnak, Hollandia né
hai királyának, nője volt. Zivataros életének csöndes halál 
vete véget Schweiznak Arenenberg nevű városában. Számos 
barátjai közül néhányon, kik messziről jöttek ide, hogy ha
lála előtt még egyszer láthassák, rokonai ’s cselédei környe- 
zék halálos ágyát, mellyhez a’ vallás vitte vigasztalásait és 
reményeit. Fia hallá utólso sohajat. Ki irnatna le a hú fiú 
fájdalmát !

Bonából sept. 24ről költ tudósítások szerint, 23kán ottan 
hadi tanács tartatott , mellyben az végeztetett, hogy a’ Con
stantine elleni hadszállítvány’ megindulása halasztassék el, 
mig Francziaországból a’ segédsereg meg nem érkezik. E ’ vég

kételkedik, hogy itt csak a’ Buda’ ’s Pest’ összekapcsolására 
építendő hídról, épen úgy, mint Bécs városa a’ Leopold-vá- 
rossal, mintáz úgynevezett Kis-oldal és az Ó-város Prágában, 
mint Pétervárad és Újvidék egyesítvék, lehet szó. — Való
ban a hazafiság legnagyobb mértékben tűnt ki még az or
szággyűlési különböző vitatkozásokból is, valamint t. i. egyik 
hazafi a’ műveltség iránti kedvezéseket, a’ kereskedést, a’ hon’ 
kellemeit, másik pedig a jogoknak, mellyek ha egyszer meg
sértetnek, könnyen elveszthetők, fentartását vévé tekintetbe.

P. F.
(Folytattatok.)

H. ö n y v i s m e r t e t é s.
^  M a g y a r o k  t ö r t é n e t e i ,  Áz s i á b ó l  k i j ö v e t e l ö k -  

t ö l  f o g v a  a’ ma i  i dőki g .  I r t a  P é c z e l y  J ózs e f .  Deb-  
r e c z e n b e n  T ó t h  L a jo s ’ b e t ű i v e l .  1837. 8 d. r. — 
Hogy számos hazánkfiai ’s leányai inkább ismerik a’ külföl
det s annak történeti körülményeibe avattak, mig a’ miéink- 
ben nagy részint idegenek, és rájok nézve a’ magyar hon’ tör
ténete valódi „terra incognita ,“  tagadhatatlan. E ’ visszássá
got leginkább annak tulajdoníthatni, hogy kevés jól készült, 
anyanyelvűnkön ’s honfiainktól származott honi történet
írással dicsekedhetünk; azon kevés, melly kezünkön forog, 
többnyire idegen Íróktól, idegen nyelven sserkesztetett. Nem 
lehet tehát eléggé megköszönni P é c z e l y  József urnák (ki
nek neve a honi tudósok’ sorában már sokkal magasb fokon  
áll, mintsem hogy tőle mást mint remeket várni lehessen) azon 
szorgalmát, mellyel honunk’ története’ nagy hézagát fenté- 
rintett jeles munkájával betölteni igyekezék. E’ becses könyv
nek első kötete, melly f. e. 215 lapon jelent meg, magában 
foglalja: ,,A Magyarok’ történeteit, — Ázsiából kijövetelök- 
től lógva az Árpád ház’ kihalásáig.“

Az előszóban igen jól jegyzi meg a’ t. s z . , hogy a’ magyar 
történetírásnak egy nevezetes elve az, hogy „kicsiben minél 
több jó legyen,“ mivel a’ magyar olvasó közönségnek mos
tani állásához képest a’ vastag kötetekre szaporodott könyv 
nem igen kedves, ennélfogva drágasága’ tekintetéből nem is 
igen kelendő. Egyszersmind nagyon lehet helyesleni az elő
szóban érintett azon ipart, hogy homályfedte századaink’ 
történeteit s férjfiait csak röviden említve, honunk’ n e v e 
z e t e s e b b  tárgyaira s a’ személyek’ nevekedő fontosságára 
szándékozik szerzőnk az olvasó’ figyelmét függőben tartani. 
Őseink eredete s atyafisaga bővebb fejtegetésébe nem eresz
kedvén , azt hazánk’ régisége’ nagy búvárjára H o r v á t  Ist
ván urra bízza. Uj szók’ elfogadásában, annyival inkább csi- 
n ál ás á ban igyekezett a’ szerfelett nagy bátorság’, de a’ bátor
talanság’ ellenkező hibáit is kikerülni,  mindkettőt, ’s ezt 
talán inkább , mint amazt kárhoztatván még egészen ki nem 
müveit, magában sok gazdag ereket rejtő , könnyen gazda-*

gítható, de még nem eléggé gazdag nyelvünk’ jelen állapot- 
jában. A’ helyesírás’ szabályaira nézve magát a’ tudós társa
sághoz szabja a’ t. sz . , jóllehet sokakra nézve kétkedését is 
nyilvánítja. Berekeszti fontos előszavát azon őszinte nyilat
kozással, hogy fáradsága jutalmazva leend, ha ifjú olvasói 
a’ jeles tettek által hasonlóra huzdítatnak , ’s a’ rútak’ és ala
csonyak’ elkerülésére gerjesztetni fognak. — Magának a’ 
tartalomnak, különösen pedig a’ szerző’ előadásának bővebb 
ismertetéséül kiírunk ide egy pár nevezetesebb helyet, a’ 
szerző’ orthographiáját meghagyván:

I. „Árpád nem csak Országhódoltató, hanem egyszers
mind dicséretes Kormányzó is volt. — Mindeneknek előtte, 
megemlékezvén esküjéről ’s a’ Nemzettel kötött szerződésé
rő l,  miután, a’ Nemzet’ becsületéhez illőleg, a’ maga ’s le
endő Fejedelmek’ számára Dunántúli Magyar Ország’ fél felső 
részét, és Csepel szigetét előre kiszakasztotta (honnan a’ 
Kor on a j ó s z á g o k’ eredete); a’ többi egész közös erővel 
keresett tartományt vitézi közt kiosztotta, az osztásban, mint 
Anonymusból kihozhatni, arra vigyázván, hogy kiki azon 
részt, vagy részen kapjon, mellynek meghódításában külö
nösebben fáradozott. A’ volt birtokosok ezeknek ezentúl 
szolgálni, földjeiket mivelni; de ezek viszont amazokat, ’s az 
egész hazát fegyverrel oltalmazni, ’s a’ katonáskodás’ min
den terhét s a j á t  k ő l t s é g ö k o n  viselni köteleztettek. — 
'Továbbá: mihelyt a’ szakadatlan háborúktól egy kis időt ve
hetett,  a’ mint A nonym us írja, a’ Salánon vett győzedelem 
után, e g y e t  é r t v e  a’ N e m z e t t e l ,  (inilites —• melly az 
egész vitézlő, szabad népet tette) több, részint átaljába az 
igazgatást és alkotmányt, részint a’ magánosokat, és ezek
nek vétségeit illető , akkoriban igen czélirányos törvényeket 
hozott, melyeket egész épségükben , kiterjedésÖkben ugyan 
nem,  de nyomaikat részint Anonymusnál, részint Törvény- 
könyvünkben , itt ott, elszórva , nyilván feltalálhatjuk. Ezek 
szerint, a’ mi illeti 1 . az alkotmányi törvényt (jus publicum) 
és igazgatást: megállapittatott a’ Fejedelemnek mindenek 
íeletti tekintete és bíráskodása, egybekötve a’ jutalmazás’ és 
büntetés’ , hadi és polgári fők’, követek kinevezése’, háború
indítás’ , békekötés’, szomszédokkal alkudozás’ és szövetke- 
kezés’ jogával. Továbbá az egész ország, jobb igazgatás’ és 
oltalmazás’ tekintetéből, bizonyos apróbb részekre , tartomá
nyokra, leginkább természet-, folyóvizek- ’s hegyek szabta 
határok szerint, felosztatott. Minden ilyen kissebb ta r to 
mányban volt egy egy, a’ már feljebb említett birtokon fel- 
jü l ,  egyedül a’ Fejedelmet illető vár, melytől a’ tartomány 
(vártól vármegye) rendesen nevezetét vette; minden Várme
gyeben — a’ nemzetségek’ régi Kapitányai, ezeknek mara
dóid , Vérei, vagy a’ vitézségükkel ily rangot újabban érde
meltek közziil — egy egy Fő Igazgató (Primates), kiknek 
tiszte vólt békesség’ idején a’ Fejedelem’ nevében igazságot

szolgáltatni, a’ köz csendességre ügyelni, hadban a’ zászló- 
jok alá gyülekező megyei katonaságot vezetni. — 2 . A’ ma
gános és büntető törvényt (jus privatum et eriminale) illető
leg, azon kívül, a’ mit átaljába mond Anonymus, hogy 
„minden szokásbeli törvényeket, minden jussokat elrendel
tek, ’s azt is meghatározták: minden elkövetett vétekben 
hogyan kelljen ítélni keveset tudunk;  fenmaradt csakugyan 
Hármas Törvénykönyvünkben (Pars I. Tit 3 §. 4. 5.) egy, az 
akkori igazság-kiszolgáltatás’ képét élőnkbe tüntető törvény, 
mely szerént a’ harezra hívó parancsnak nem engedelmeske
dett ,  vagy a’ tábort hír nélkül elhagyott katona, katonai, 
vagy a’ mi akkor egy volt, nemesi rangjától örökre megfosz- 
tatva, póri (plebs) vagy szolgai állapotra alávettetett. Mely 
törvényből Eleinknek nem csak emberi vért, a’ hol lehetett, 
kímélni szerető emberisége, hanem az is megtetszik, hogy 
a’ nemesi legdíszesb czím, mely különben nemzetségről nem
zetségre ment ,  's érdemesek által újonnan is megszerezhető 
vólt, sem tunyaság’, vagy kötelesség-múlasztás’ palástjává, 
sem biintetetlenség’ eszközévé nem változtatva, az által még 
díszesebbé té te te t t , hogy az érdernetlen tőle megfosztatott.“  

11. IV. Béla. „Azonközben a’ Mongolok (Tatárok) Kumá- 
niát (Oláhország, Moldva, Beásarabia, és Európai Tatár- 
ország), Orosz- és Lengyelországot, ’s Silesiát feldúlván 
már, Magyarországhoz közelítettek, előttök jővén irtóztató 
pusztításaik’ , ’s hallatlan kegyetlenségök’ híre. Soha az Or
szág késziiletlenebb , egy hatalmas ellenség’ elfogadására, 
nem vólt, mint épen most. Mert a’ vári vagy megyei, katona
ság, ( J o b b a g i o n e s  C a s t r i )  a’ Királyok’ szakadatlan aján- 
dékozgatása által, hitel felett megkevesedvén, sok vármegyé
ben alig vólt ember, ki a’ Fő-Ispány’ zászlóját követné. Bé
res katonaság’ tartását szinte lehetetlenné tévé a’ kincstárnál? 
András alatt teljes kiürülése. E ’ mellett a’ nemesség, Jeru- 
’sálemi kalandja ólta semmi nagyobb harezban nem forogva, 
puha,  csak maga’ gyönyörűségét, hasznát vadászó ; az egész 
nép Királyától elidegenedve, a’ köz j ó  iránt meghidegiilve; 
’s férfi, ki seregek’ vezérléséhez, had’ igazgatásához értett 
volna, csak egy sem vólt. A’ Király ugyan semmit el nem 
mulasztott, hogy a’ veszedelmet elfordítsa; az egész Nemes
séget fegyverre , F r i d r i k  Ausztriai Herczeget azonfeljül se
gítségre fölszólította; maga az északi ’s keleti részeket beu
tazta, az országba vezető szorosakat megvi’sgálta, a’ gyen
géknek találtakat megerősítette; a’ Nádort Hédervári Dienest 
a’ Máramarosi hegyszoroshoz rendelte, vitát állni a’ berontani 
akaró ellenségnek: de a’ Nemesség lassan gyülekezik zász
lója alá; a’ Nádor’ kisded serege, rövid, de nemes harcz 
után ( 1 2 -dik Márt. 1241) vitat engedni kéutelen; hóit testei’ 
halmain, a’ temérdek sokasága ellenségnek: Fridrik csak 
igen kevesektől kísértetve jelen meg, úgy látszik, nem an
nyira B é l á n  segítni, mint a’ közös ellenséggel, annak ha-



zést egy kabylnál találtatott levél, melly bizonyos bonai la
koshoz volt írva, erősíti ugyan; de a’ mellyben könnyen 
szántszándékos nagyítások is foglaltathatnak, a’ francziák’ 
megijesztésére ; többi között pedig ez mondatik benne : „Con
stantine egy kö egy folyam’ közepén, ’s a’ propheta' és ma
rabutok’ véleménye szerint e’ kő’ elfoglalására épen annyi 
franczia kívántatik , mint a’ hány hangya egy tojásnak tejes 
fazékból kivételére volna szükséges. Az árkok igen szélesek 
’s mélyek, ’s csak egyetlenegy kapuhoz férhetni; de a’ 
in e 11 y e t n e k e d  n e m a k a r o k  m e g n e v e z ő  i.“  — La 
Laliéból sept. töröl ezt Írják : , ,Az arabok szüntelen megtá
madnak bennünket; tegnap embereink közűi egyet megöltek 
’s egyet megsebesítettek ; 3 nap óta fegyverben állunk. La 
Calle most kiállhatatlanabh börtön, mint a’ touloni Bagno. 
— Guelmából sept. ISkáról: „Az arabok tegnap col-de-ferí 
táborunkra rohantak ’s embereink közül sokat megsebesítet
tek.“

Spanyolország’.
A’ „Moniteur“ oct. 4 és 5dikén következő telegraíi tudósí

tásokat közöl: „Bayonlie, oct. 2. A’ madridi kormány vi sz -  
sz  a h ú z t a  azon parancsot, hogy a’ San Sebastianban levő 
öt zászlóul onnan Castiliába küldessék, mivel, úgymond, 
ezen katonaság Castiliában többé nem szükséges. (Múlt szá
munkban i rtuk,  hogy ezen katonaság’ olküldetése ellen mind 
a’ san sebastiani városi tanács, mind az angol hajóhad’ pa
rancsnoka , lord Ilay , előterjesztéseket küldöttek Madridba.) 
Don C a r l o s  sept. 25dikén Aranda de Duero’ vidékén ’s már 
ekkor Zariateguy’ hadával egyesülve volt; a’ királyné’ sere
gei azonban őket folyvást sarkalák. A’ madridi követválasztá
sokban az 1 S37diki chartának hívei nyerőnek többséget.“  — 
,,Bayonne, oct. 4. M a d r i d ,  sept. 30. Tegnapi ülésében a’ 
cortes 84 szóval 27 ellen elfogadta azon javaslatot, melly 
szerint a’ cortes a’ pénziigyministernek minapi rendszabását 
(hogy t. i. a’ kincstári kötelezvényeknek bizonyos része kire
kesz tő ig  a’ hadsereg’ fizetésére t'ordítassék) alkotmányellen
inek nyilatkoztassa. A’ ministeriumnak részbeni módosítása 
igen hihetőnek látszik.“ — A’ „Journal des Débats“ az imént 
közlött telegraíi tudósításra következő jegyzést teszen : „Ca
brera tehát Cantavieja felé vonul Alsó - Arragoniában ; dón 
Carlos pedig a’ had’ derekával Arandában áll a’ Duero mel
le t t ,  az ó castiliai hegyek’ tövében. E ’ szerint a’ praetendens 
e’ jelen pillanatban bátorságban van, és sikerült neki az őt 
űző Esparterót megtéveszteni, minthogy ez eleinte oda dol
gozott, hogy dón Carlost az Arragoniába jutástól elrekesz- 
sze. Most már az ellenség meg fog állapodni, ’s ezentúl nem 
az a’ feladás, hogy őt kergessék, hanem,  hogy azon állások
b an , mellyeket elfoglalt, megtámadják.“

Bayonneból sept. 28kán költ levelek szerint dón Francisco 
G a r c i a  carlosi general sept. 21kén Azagrát, déli Navarrá- 
ban, közel azon ponthoz, hol az Ega folyam azEbróba öm
lik , megrohanta, ’s ottan 200 embert elfogott; azután be
költözött Peraltába (az Arga mellett). E ’ hely’ őrserege visz- 
szavonult az erősségbe. — F I  in t é r  brigádos, ki tavaly

G o m e z  által Almádén mellett elfogatott 's azóta a’ carlo- 
siak’ kezében volt, megszökött, s ezen önkiváltakozás által 
dón Valentin V e r a s t e g u y ’, Alava’ carlospárti juntája’ el
nökének, ki a’ christinók’ fogságában vagyon ’s vele kicáerél- 
tetendő vala, szabadonbnesátatását szükségtelenné tette.

A’ „Gazette de France“  a’ dón C a r l o s  és Z a r i a t e g u y  
között történt egyesülésben uj bizonyságát találja annak, 
hogy a’ carlosiak’ látszatos visszavonulása nem christinoi győ- 
zödelem’, hanem egy hadmunkálati terv’ következése. „Don 
Carlos — mond a’ nevezett hírlap — Zariateguy’ helyét 
foglalja el, azon különbséggel, hogy most Madridot Sego- 
viától sokkal számosabb sereggel fenyegeti, mint a’ minővel 
Zariateguy birt. V. K á r o l y ’ jelenléte a’ már rettentő fel
kelést, mellyet Zariateguy Burgos tartományban ’s ennek 
szomszédságában szerkesztett, élénk mozgásba fogja hozni. 
E’ szerint a’ fővárost fenyegető veszély nem enyészett el, 
csak irányát változtatta meg. Azonban C a b r e r a  az ellensé
get Alsó-Arragoniába iparkodik csalni, hogy visszatérését 
Madrid felé gátolhassa, azon esetre, ha don Carlos újra e’ 
főváros ellen nyomulni szándékoznék.“

Egy madridi levél, mellyet a’ G a z e t t a  P i e m o n t e s  e 
közöl, következőt ir a’ carlosiaknak Valladolidba bemenet
éről ’s ottani tartózkodásáról: „Zariateguynak Valladolidba 
érkezte itt (Madridban) nagy behatást okozott. Következő 
részletek estek e’ dologról tudtomra. Alig vevék hírét a’ vá
rosiak , hogy Zariateguy közeledik , azonnal zavarba jött 
minden, a’ lakosok id e ’s tova futostak, vagy a’ köz térekre 
gyülekeztek. Espinosa , a’ kormányzó , kinek csak kevés ka
tonája, ’s az egész népesség ellene volt, ki akart menni a’ 
városból ’s az ágyukat és lőszereket is elvinni; de ezt a’ nép 
nem engedte, ’s a’ katonák egyedül tarisznyájokat vivék ki 
magokkal. Kevés órával ezután megérkezett a’ carlosi előcsa
pat; a’ városi tanács’ tagjai kimentek Zariateguy’ elejébe, ’s 
ez a’ harangok’ zúgása ’s ,,Viva Carlos V .!“ kiáltozások közben 
tartá bejövetét. A’ carlosiak Valladolidban 10 — 12 különböző 
nagyságú ágyút, egy millió reált s tetemes mennyiségű lö- 
és más hadi szereket találtak. Szoros fenyítéket tartanak, 
úgy hogy a’ városba jövetelük óta legkisebb rendetlenség sem 
történt. Azon fiatal emberek’ számát ,  kik a’ carlosi hadse
regnek Madrid’ közelében tartózkodása alatt ahhoz átszegőd
te k , 9 — 10,000re teszik.“ —

P o r t u g á l i a .
Lissabonból September’ 2 7dikéről Londonba e’ hónap’ 3di- 

kán érkezett legújabb tudósítások szerint a’ constitutionalis- 
ok és chartisták közötti harcz , inellynek láthelye ez utóbbi 
időkben az ország’ éjszaki részeibe vonnia fel, a’ c h a r t i 
s t á k ’ t ö k é l e t e s  m e g v e r e t é s é v e l  ’s m e g h ó d o l á s á 
val  végződött el. A’ sept. 25dikei kormánylap közli visconde 
d a s  A n t a s n a k  e’ történetekről beküldött körülményes tu- 
dósitásit, mellyekből kitetszik, hogy a’ chartisták sept. 18- 
dikán Ruivaensnél, Braga és Chaves közt, a’ das Antas 
és Sa da Bandeira által vezérlett constitutionalisoktól telje
sen megverettek, ’s megmaradt töredék - seregök 1 erceira

herczeggel ’s marsai Saldanhával fegyetemben a’ legnagyobb 
rendetlenségben Chavesig futott vissza, innen a’ most emlí
tett két vezér ismét, mint már az (augustus’ 28dikai ütközet 
után Rio-Mayornál, alkudozásokba [akart ereszkedni, hogy 
a’ vérontásnak vég vettessék , miértis das Antas vicegrófhoz 
hírnököt küldvén , tőle é’ végett személyes összejövetelt kí
vántak. Ezt azonban das Antas még azon napon (1 Púikén’) 
adott válaszában elhatározottan megtagadta , egyszersmind 
kinyilatkoztatván , hogy a’ további vérontásnak csak úgy vet
tethetik vég, ha a’ Saldanha’ és Tercelra’ parancsai alatt 
még megmaradt seregek t üst int meghódolnak ’s fegyvereiket 
leteszik. Ez meg is történt, mint a’ következő telegraíi tudó
sításból, melly a’ kormányhoz Op or t óból  az ottani osztály- 
parancsnoktól érkezett, láthatni: ,,E’ hónap’ 20dikán a’ lá
zadók a következő feltételekre megadák magokat: Az egész 
hadi erő királyné ő felsége’ kormányának rendelkezése alá té
tetik ; a lázadók’ fővezérei kimennek az országból ; a’ tisztek 
a’ hadlajstromból kitöröltetnek ’s az 1790iki tarifában kisza
bott zsoldot megkapják. Ezen feltételek a’ Yalemjában’s egyéb 
tartományokban létező chartista csapatokra is kiterjesztetnek. 
(Aláírva) Francisco Teiles de Sampaio.“ — Egy utas , ki 
az ezen leveleket meghozott rakhajóval érkezett Fnlmouthba, 
még azon hirt is liozá, hogy Saldanha és Terceira sept. 28- 
dikán már a’ vigoi kikötőben voltak ’s az ottani angol alcon- 
sul lakásán tartózkodtak. Terceira a’ legelső angol gőzhajó
val Lissabonba szándékozott, ’s ott az angol admiralhajón 
mindaddig maradni ,  inig házi ügyeit rendbe hozná ’s hitve
se és gyermekei őt Angliába kísérhetnék. Saldanha, úgy lá t
szott ,  Corunnaba’s úgy Francziaországba , névszerint Páris- 
ba, vala indulandó.

A’ „Morning-Post“ levelezője az említett legújabb történe
tekhez még következőket ad: „Ila a’ mi hozzánk eljutott tu
dósításoknak hitelt adhatni ,  Terceirát és Saldanhát saját ka
tonáik meg akarák gyilkolni, midőn láták, hogy azok csak 
a magok menekhetéséről gondoskodnak és alkudoznak , nein 
egyszersmind a’ katonákéról is. A’ chartisták’ vállalatának 
illy hirtelen dugába dőlése leginkább e’ következő három ok
nak tulajdonítathatik: először, mivel a’ marsaink (Saldanha 
és Terceira) nem nyilatkoztak előre és világosan az iránt, 
hogy és micsoda módosításokat szándékoznak a’ chartán, si- 
keriilés’ esetében tétetni, a’ mit pedig, mint mondják, mind a’ 
mérsékelt constitutionalistáknak, mind a’ mérsékelt miguelis- 
táknak titkon megígértek; másodszor, mivel d a s  A n t a s  
vicegróf és ennek főbb tisztjei, minden reménység és várako
zás’ ellenére, velők nem egyesültek; harmadszor, mivel a’ 
chartisták’ tehetősb baráti és frigyesi, mind Oportóban mind 
Lissabonban , a’ szükséges pénzsegedelemmel annak idején 
nem állottak elő. A’ inarsalok kiadák utolsó fillérjeiket, ’s 
épen ez vala egyik ok, miért nem akart az utolsó időben sen
ki is hozzájok szegődni. — Egyébiránt akarmint legyen ez, 
minket ezen ellenrevolutiónak illy gyors és szerencsétlen ki
menete rendkívül és fájdalmasan lepett meg. Most már azon 
családok’ számát, kik elbocsátniáo’ t  te a ck
következtében véginségre jutandanak, alig vethetni le l;  ’s 
adja az ég , hogy a’ pártszellem ennél kegyetlenebb tulságok-

dakozása’ módjával ismérkedni, a’ minthogy egyszeri, az el
lenséges előcsapattal Pest alatt lett megpróbálkozása után, 
melyben ő volt a’ nyertes, honába visszatért, szövetségesei
nek egyebet annál nem használva, hogy a’ küllőmben is vad 
ellenséget még jobban felingerelte. Mindennél nagyobb ve
szedelem pedig az volt, hogy sokan azon, bár alaptalan, 
liirt terjesztvén el, mintha a’ Kunok titkos egyetértésben-vól- 
nának a’ Mongolokkal, sőt hogy az Országba, két év előtt, 
lett békéredzésök is nem egyéb lett volna előre kicsinált csel
nél; a’ m indég’s mindenütt könnyen izgatható , ’s itt most 
izgatás nélkül is ingerült, titkon már régen boszút fóraló so
kaság, kapva kapván ezen alkalmon, a’ szerencsétlen Ku- 
thenre rohan , ’s az őtet szabaditni kívánó Király’ rendelé
sei’ ellenére , övéivel együtt irgalmatlanúl felkonczolja. — 
A’ Kunok,  kik e’ közben, a’ Király’ felhívására, öszvesen 
fegyverben, Pest felé épen útban, ’s a’ városhoz már nem 
messze voltak, hallva Királyuk’ borzasztó végét, rövid ta 
nácskozás után visszafordulnak. Ilonn bosszút esküve ellen
ségeik’ fejére, rom iás ta ’ hűtlen hazára, feleségeiket, gyer
mekeiket, ingó vagyonaikkal együtt, magokhoz veszik; azu
tán lakhelyeiket felgyújtván, irtóztató öldöklések és pusztí
tások közt általkelnek a’ Dunán, hogy a’ vad Mongol, Tatár 
csoportokkal egyesülve, majdan vetélkedve dúljanak az ön 
fijaitól is elhagyott szerencsétlen Magyar hon’ kebelén. — 
A’ Király az alatt minden figyelmét arra fordította, hogy 
az ellenség a’ Dunán által ne jöhessen. Végre nagy nehezen 
öszvegyűjtvén mintegy 100 ember t ,  jobbára a’ legterméke
nyebb, leggazdagabb vármegyékből került, henyélést, pu
haságot megszokott, erőtlen, lelketlen sokaságot; noha ma
ga , mi, úgy hisszük, jobb is lett volna, úgy szándékozott, 
hogy Pest alatti erős táborából addig ki nem mozdúl ,  mig 
az ország’ többi részeiből is seregei mind össze nem gyüle
keznek, ’s akkor egyszersmind támadja meg több felől a’ 
Mongolokat: a’ Kalocsai Érsek’ sürgetésére, szinte pironga- 
tására, elhatározó magát a’ majd öt annyi számú, ’s annyi 
tartományok’ feldúlása után, győzedelmében ittas ellenség
gel megmérkőzni. Előre tellát minden esetre feleségét, Má
riát , gyermekeivel, féltőbb kincseivel Ausztriába szállítván, 
megindul hadaival. Mihelyt Batu Clián a’ Király’ jövetelét 
megértette, színlett félelemmel oda hátrál,  hol megütközni 
magára nézve legjobbnak Ítélte. Midőn a’ Sajón, Borsod 
vármegyében, keresztülment , ő túl a’ vízen egy sűrű erdő
ben, innen a’ Magyarok táborba szállónak, ’s most, mint
hogy a’ Király nem akart, Batu lessz a’ megtámadó. Első 
csapatjai, minthogy szándéka egy általszökött Orosz által 
e lárultatott, készen váratva a’ Magyarok’ egy részétől, a’ 
hídról nagy veszteséggel visszaverettek. De alig értek a’ győ
zők táborukba, fennyen hirdetve győzedelmöket, midőn az 
ellenség, az éjszaka’ setétségében, újra nagyobb erővel a’

hídnak esvén, ’s kevés számú őrzőit levágván, a’ vízen sze
rencsésen álta lkelt, ’s viradtakor már az egész Magyar tábor 
körülszárnyalva , ’s egyszerre mindenlelől megtámadva látta 
magát a’ Mongol seregektől. Késő estig tartott az ütközet, 
melyben a’ mieink eleitőlfogva nem a’ győzedelemért, csak 
szabadúlásukért, utóbb csak az egy Királynak, magának 
szabadulhatásáért harczoltak , kit csakugyan álruha’, ’s erős 
karjaik’ oltalma alatt kiragadtak a’ veszedelemből; de a se
reg’ nagy részét megemésztette vagy a’ harcz, vagy a’ futás. 
Az utolsók közt volt Kálmán is ,  a’ Király’ testvére, ki ezen 
a’ napon, rakva sebekkel, ’s dicsőséggel, keresztül vágta 
ugyan magát, de rövid nap,  Dalmatia felé vett útjában, se
bei’ következésében meghalt.“

Cr y a p j ú  m o s á s.
Harmincz évi tapasztalásánál fogva, az alulirt évriil évre 

mindig jobban meggyőződék a’ felöl a’ honban, hogy a’ gyap
júnak a’ birkák hátáni mosatása, a’ mellett hogy a’ juhokra 
nézve kinzó, egyszersmind káros, sőt veszélyes is. Ritkán 
usztatik meg nehány százból álló birka-nyáj a’ szokott mó
don a’ nélkül, hogy abból usztatás után több el ne veszszen. 
Annakokáért régóta több t. t. földes ’s birkatenyésztő urak 
óhajtják a’ spanyolokat követni, t. i. a’ birkákat előbb meg- 
nyiretni ’s azután mosatni a’ gyapjút. E ’ végre hazánkban kü
lönféle próbák tétettek; de részint meg nem felel a’ mosatás 
a’ várakozásnak, részint költséges készületek kívántainak reá, 
részint pedig a’ gyapjuszárítás felettébb fáradságos. Egyes 
földesurak próbát tettek ezen mosatással, ’s a’ gyapjú ugyan 
tisztává ’s fejérré vált, de a’ gyapjú fürtök összebonyolódtak 
’s tekintetöket elvesztették , a’ szárítás pedig sok embert kí
vánt, kik nélkül az épen ez’ időben eső szénatakarodás el nem 
lehet. Azért is újólag elhatározák a’ réginél megmaradni 
mindaddig, mig valaki egy czélirányosb és kevésbé fáradsá
gos módot fel nem találand.

Az alulirt azon óhajtástól lelkesítve, hogy a’ t. t. földes és 
birka-tenyésztő urak’ e’ forró kívánságának teljesen megfelel
j e n , azon alázatos jelentést teszi, hogy ő egy növényekből 
készített, helybenhagyott szerrel bir, melly által a’ gyapjú 
valamint Spanyolországban a’ nyirés után hamar igen tisz
tává tétetik, ’s oily fejérré mosattatik, hogy az tüstént a’ 
gyárokban feldolgoztatható , a’ nélkül hogy c’ mosásnál a’ 
gyapjú’ fürtje összekóczosodjék , vagy tekintetét valami mó
don elvesztené. Ezen növényi productumból készített folya
dékkal „kinekkinek tetszése szerint“  szintúgy meg lehet a’ 
juhokat nyirés előtt lágymelegen mosni, minthogy e’ nedvben 
semmi maró csípősség nincsen, sem a’ birkák’ egészsége nem 
veszedelmeztetik, sem a’ gyapjú a’ maga minémiiségében leg
kevesebbet sem veszt. A’ mellett a’ gyapjú saját rugósságát

a’ mosás után is megtartj a , és csak a’ ráragadt zsíros állo
mányt veszti el. Egy ember ezzel 100 — 120 birkát egy nap 
tisztára megmoshat és nagyobb nyájaknál nem jő többe egy 
egy darab általában egy p. krnál.

Azon bizonyos meggyőződésemnél fogva, hogy a’ földes 
uraságok’s birkatenyésztők, valamint a’ gyapjukereskedő urak 
is szintúgy bel- mint külföldön hajlandók leendnek uj arca- 
numommal próbát tenni, kívánságuk szerint az elkészített 
productumot az alul megnevezett városokbeli kijegyzett kercs- 
kedőházakhoz megkiildendem. Nem különben a’ Pesthez kö
zel lakó földes és birkatenyésztő urak,  az elkészített pro
ductumból megkivántató mennyiséget azonnali használatra 
naponként megkaphatják

Preys József Andrásnál, 
a’ stíriai cs. k. gazdasági társaság’ levelező ’s 
a’ Bajorországban kebelezett frauenburgi pract. 
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Boroszló: Krugg D. E. özvegye,
Brassó: Orgidan Rudolf,
Brünn: Diebl professor,
Drezda: Kleppenbein C. G.,
M. Frankfurt:  S t a d l ’s fija,
Gräcz: Róth F. G.,
Hamburg : Henschel K. W.,
Klagenfurt: Jessenig Gábor,
Krakó: Walter F. N.,
Lemberg: Schöpf József gyógyszerárus,
Lincz: Hasselmayer’ örökösei,
Lipcse: Brückner, Lampe és T.,
Magdeburg: Nathusius,
München: Porchinger Lajos,
N. Szombat: Walcz test.,
Pozsony: Schercz József,
P rága; Ilalla és T.
Salzburg: Zézy F. A.,
Soprony : Ilaffer Péter,
Szeben: Angermayer C. F.,
Sz. Fejérvár: Tschida F. N.,
Straszburg: Wächter ’s fiai,
Temesvár: Hogl és König,
U lm : Geyger és T.,
Varsó: Fuchs Ferencz, uraknál.



rá nc vetemedjék. Micsoda balsorsnak megyen még ezen or
szág elejébe, lehetetlen előre látni; csak annyi bizonyos, 
hogy a’ csend- é>s békcállapot most még távolabb van tőlünk, 
mint valaha. A’jelen ministerinmot rövid időn mások lógják 
felváltani, kik már lesik ezen épen nem irigylendő hivatalok 
megörültét. — A’ király, királyné ’s a’ kisded herczeg egész
ségesek, jóllehet a’ két első a’charta’ visszaállítatásához volt 
minden reményök’ illy váratlan elenyésztével nem kevés za
varba jutott. — A’ nemzeti őrség’ azon tisztjei és katonái, 
kik a’ királyné’ szülésekor a’ palotában szolgálatot tettek, ér
tésére adták a’ királynak , hogy jutalmul az elsőbbiek ugyan 
a’ Krisztusrendet, az utóbbiak pedig 20 moidort vártak.

Hí é in c t © r s z á g*.
He s s  en választófejedelemségben a’ rendek’gyűlését Octo

ber’ 5kén nyitotta meg az előlülő, ki beszédében a’ ren
dek ’s kormány közötti egyetértést ajánlá. Az országgyűlési 
biztos többi közt törvényjavaslatot terjesztett elő a’ posztót 
és gyapjuárűkat tárgyazó kereskedés iránt.

Drezda, October’ 2-
A’ n é m e t  g a z d á k ’ e g y e s ü l e t e  ma délután 3 órakor 

tartotta közönséges hírlapokban előre kihirdetett legelső ülé
sét. Mintegy 1 0 0  tag gyülekezett össze; Németország’ vidé
kei nagyobb részint képviselőik által vettek részt benne. 
Ezek között találkoznak sok nagytekintetű gazdasági litcra- 
toraink, tanítóink ’s practicusaink.

Berlin, octob. 2.
Konstantinápolyban levő fő hadi tisztjeink, mint mondják, 

m. h. 7kén audientián voltak a’ szultánnál ’s ez alkalommal 
igen kedvesen fogadtattak. A’ szultán többi közt azt monda, 
hogy nagy örömet szerez neki azon barátságos részvét, 
mellyel reformjai iránt a’ vitéz porosz nemzet viseltetik ; to
vábbá meghagyta a’ tiszteknek, hogy a’ fekete tenger’s Duna 
melletti várerősítéseket nézzék meg, ’s aztán tegyenek rólok 
tudósitást. F. h. Íjén a’ két porosz kir. herczeg A lig  u s z t  
és Bé l a  is Konstantinápolyba váratott. — Most itten van 
ama’ leleményes éjszakamerikai, C o c h r a n e  u r , ki tavaly 
Konstantinápolyban a’ szultán’ számára több ágyukat öntött, 
mellyek jeles szerkezetöknél ’s használhatóságuknál fogva e’ 
„regum ultima ratio“ -jának minden eddig ismert nemeit fe
lülmúlják. Cochrane u r , úgy látszik, szabadalmát, mellyet 
Ejszakamerikában egy részvényes társaságnak engedett, jó 
áron itt  is el szeretné adni. (Allgm. Zeit.)

München, September’ 29-
A’ kisajátítási törvény’ kedvező eldöntetése itt kellemes ha

tást tesz. A’ belügyek’ ministere, O e 11  i n g e n - W a 11 e r - 
s t e i n  herczeg, jelenté, hogy Bajorországban a’vasutak nem 
csupán töredékek lesznek, hanem az ország’ délszaki határ
széleitől az éjszaki határszélekig fognak terjedni. Ab e l  tit
kos követségi tanácsnok értésül adá, hogy ha a’ terv el nein 
fogadtatnék , a’ kormány a’ vasutakat, a' ltomat *»’ cíírgetn 
szunstf^et, ***eb acm Aigna abbanhagyni, hanem a’ körülmé
nyekhez képest saját rovására létesíthetné, használván az 
1815ki törvényt, melly a’ földbirtokosoknak sokkal kevesebb 
hasznot és biztositmányt nyújt, mintsem az uj terv, melly- 
nek az ország’ tanácsosai által tett módosításában a’ kor
mány már meg is egyezett.

Olaszország’.
Róma, sept. 23.

A’kiküldött katonacsapatpk folyvást munkásak a’ kormány’ 
azon parancsának teljesítésében , hogy a’ faluknak ’s helysé
geknek önkényes elzáratását szüntessék meg. Azonban a’ la
kosok nem mindenütt hajlanak a’ szóra ’s atyai intésekre, ha
nem bevárják az erőszakot, midőn aztán nem csoda, hogy 
a főbb bujtogatók megkötöztetnek ’s igy mint lázadók adat
nak át az illető bíróságoknak. — Egy a’ kormányzó által ma 
kiadott rendelet által mindazon személyek, kik eddig a’ cho
lera ideje alatt a kormány’ jóvoltából több nyilványos épít
ményeknél munkát kaptak, saját keresetökhöz utasítatnak 
vissza; csak a minden munkára tehetetlen szegények fognak 
ezentúl a kormánytól gyámolítatni. Ez ’s a’cholerajelentések 
is azt bizonyítják, hogy a nyavalya a’ városban tetemesen 
csökken, ’s reménységünk lehetne, hogy attól nem sokára 
egészen megmeneksziink, ha az alsóbb néposztályok meg tud
nak magokat tartóztatni a sok gyümölcsnek evésétől, mellyet 
niost, minthogy a’ városba hozni nem szabad, a’ kapuk előtt 
igen olcsón és igen mohón kapnak. Innen származik, hogy 
a holtak száma ez utóbbi napokban ismét növekedett.

T ö r ö k o r s z á g ’.
Konstantinápoly, sept. 21.

A szultán eltökélé, J á n o s  Főherczegnek a’ kikötőhelynél 
elébe menni. Az európai követek és ministerek is mindnyájan 
elébe mennek ő felségének. — A’ szultán S t ü r m e r  ausz
triai internunciust rendjének gyémántos nagy keresztjével, 
A d l e r b u r g  és KI ez el ausztr. követségi titoknokokat pe- 

ugyanazon rend’ kis keresztjével ajándékozta meg. Mir 
szerint ő Fensége, ki Stürmer bárónak maga adta által e’ 
rendet, egyszersmind jelenté, hogy M e t t e r n i c h  herczeg- 
nek a gyémánttal még gazdagabban kirakott nagy rendékes
séget akarja megküldeni. A’ szultán barátságos viszonyait az 
ausztriai csász. udvarral mindinkább szilárdabbakká tenni tö
rekszik. — M u s t a f a  basa egy nevezetes parancsot bocsáta 
ki egészen a szultán szellemében, melly parancsnál fogva 
jövendőben tilos a’ szultánnak azon alattvalóit, kik nem tö
rök vallásnak, g y a u r o k n a k  (keresztény kutyáknak) nevezni. 
E ’ parancs, mellyet a’ helytartók bizonyosan követnek a’ tar

tom ányokban, a’ görögök közt általányos tetszést gerjesz
te t t ,  ’s néhány év alatt e’ rémnevet bizonyosan számiizendi. 
(Fr. Mk.)

E g y v e l e g 1.
Szilézia jelenleg már 1 0  szüntelen dolgozó répaczukor- 

gyárt számlál, mellyek múlt télen több mint 140,000 mázsa 
répát dolgoztak fel, ’s belőle mintegy 7000 mázsa ezukrot 
készítettek. Némelly gyárok naponkint 600 mázsa répát dol
goznak fel. E ’ 1 0  ezukorgyáron kivűl jelenleg 1 2  burgonyaszi- 
rupgyár áll fen, mellyek múlt télen 1 0 2 , 0 0 0  véka bnrgonyá- 
ból mintegy 1 0 , 0 0 0  mázsa szirupot csináltak.

Üj-Orleansból augustus’ 21 kén költ levél szerint ott a’ sár
ga láz ismét kiütött 's igen nyugtalanítólag terjedezett. A’ 
város’ alsó részében százan betegültek meg, ’s 2 0 kánegy ház
ban ’s egy óra alatt hét személy holt meg.

F e 1 v i I » sr'o s í t á s1
a’ d r  ám a - k  ü ld  ö 11 s ég’ ügy é b e n .

(A ’ Figyelmezőből.)

A’ milly nagy zajjal ’s fontoskodással szólaltak fel (több 
igazságbarát) a’ drámabiróság’ megtámadói, déli napfényii 
oklevelekkel fenyegetőzve, épen olly szegény és üres vála
szok, mellyben bizonyítványaikkal előállanak, ’s a’ figyel
mes olvasó által fogja látni, milly gyermeki ügyetlenség’s 
egyszersmind rósz akaratú gáncsoskodás kivántatott ahhoz, 
hogy valaki illy megtámadást tenni képes légyen.

Ugyan is mivel vádolják a’ felszólalók'a’ drániabiróságot ?
I. Hogy Kuthen cziinii jutalom-dráma a’ szerző Horváth 

Czirillnek saját keze’ Írása, ’s hogy ezt a’ drámai küldött
ség’ több tagjai ismerik.

II. Hogy a’ drámai küldöttség’ egyik tagja , Döbrentei, 
Kuthen iránt a’ szerzővel levelezett.

III. Hogy a’ titoknok, midőn a’ jutalomdrámákat a’ határ
napon felíratta, egy helyet üresen hagyott , mivel oda időn 
túl ’s igy törvénytelenül, egy még be nem érkezett drámát 
akart besikkasztani.

’S mit bizonyítottak meg déli napfényii oklevelekkel a’ vá
laszban ? Semmit.

Mi az első pontot illeti, honnan tudják a’ felszólalók, hogy 
a’ drámai küldöttség’ n é m e l l y  tagjai (a’ tagok Bajza, Fáy, 
Kölcsey, Schedius, Vörösmarty) Horváth Czirillnek Kuthen’ 
szerzőjének keze’ Írását ismerték? Hát ha mind e’ mai na
pig egyik sem ismeri ? Hol itt a’ déli napnál világosabb ok
levél? De ha ismerték volna is Kuthen’ szerzőjének keze’ 
Írását, Kuthen -— a’ mi igen nevezetes, ’s most már nem ti
t o k — nincs Horváth Czirill’ kezével Írva, miről minden, ki az 
Írást ismeri, meggyőződhetik, ha a’ kérdéses kéziratot az 
akadémia’ titoknokánál megtekinteni nem resteli. —

A’ második pont, hogy Döbrentei Horváth Czirillel a’ kér
déses Kuthen iránt levelezett, nem a’ drámai küldöttséget, 
hanem Döbrenteit illetné, mert ezen vád akkor támasztatott, 
midőn már Döbrentei nem volt a’ küldöttség’ tagja, ’s igy 
a’ vád csak ő t,  de a’ küldöttséget többet nem érheti. ’S itt 
is hol az oklevél? hol a’ bizonyitmány? Egy betű sincs több 
a’ puszta állításnál.

De a’ harmadik pontnál végre jön a’ déli napfényű oklevél, 
a’ drámai küldöttség ellen talán? Nem; a’ titoknok ellen.

Ezen vádat elhárítani tehát a’ titoknok’ dolga. Mind e’ 
mellett méltó az oklevelet közelebbről megtekinteni.

Bebizonyodik e ezen oklevélből, hogy a ’ titoknok az üre
sen hagyott második helyre időn túl ’s igy határozat’ ellen
ére egy kéziratot becsusztatott ? Nem ; mert nyomtatásban 
ugyanazon lajstrom jelent meg, melly az oklevélben.

Bebizonyodik e, hogy a’ titoknok az érintett becsusztatást 
szándéklotta? — Nem, mert ezt az oklevélből senki józa
non nem következtetheti.

Az egész hires oklevélből semmi sem sül ki egyéb, mint, 
hogy az üresen hagyott 2 ik helylyel a’ titoknoknak valami 
szándéka lehetett, jó-e vagy rósz? itt már két felé mehet
nek a’ vélemények. De a’ ki lá t ,  az azt fogja látni, hogy ha 
a’ titoknok csak dugárkodni, kéziratot tilosán becsusztatni 
akart, a’ felhozott néhány sor jegyzék’ leírását bizonyosan 
nem bízta volna másra, hanem irta volna titokban maga, nem 
ébresztette volna fel szoros kikérdezéssel a’ jegyzék’ leírójá
nak figyelmét ’s lelkiösineretét, ’s ha a’ kérdéses iromány 
ellene oklevélül szolgálhatandó volt, nem hagyta volna azt 
gondatlanul a’ sajtó alá vándorolni.

’S mi ez az egész oklevél? egy a’ typographiából elcsent 
iromány, mellyet senki sem őrizett, melly senki előtt nem 
titkoltatott, melly senki előtt, a’ felszólalókat kivéve, külö
nös fontosságúnak nem tetszhetett. És még is ez minden, 
mi az i g a z s á g ’ b a r á t i t ó l  Í g é r t ,  d é l i  n a p f é n y i i  o k 
l e v e l e k  k ö z ü l  n a p f é n y r e  j ö h e t e t t .  —

Ebből látni, mennyire kell azon íróinknak hinni , kik a’ 
vészharangot már régen kongatják, kik egyébiránt, minden 
haragot letennének, ha a’ világ irántok egy kissé több figye
lemmel volna. —

A’ drámaküldöttség' némelly tagjai.

szerző’ nevét ’s lakását mutató ezédulát nyíltan találtam *). 
Első volt tehát,  hogy a’ dolgot, úgy a’ mint történt ’s itt 
elbeszéltem, az 5 órakor kezdődött ülésben elmondjam, ’s 
utasítást kérjek: mi tevő legyek e’ kézirattal? Kijelentém, 
hogy a’ szerző’ neve egészen ismeretlen előttem, hogy ő olly 
távol vidékén lakik hazánknak, honnan neki a’ kitűzött ha
táridőig bajos leszen darabjáról újra rendelkezni, ’s igy ré
szemről ajánlám , pecsételtetnék le a’ jeligés levél az ülés’ 
színe előtt a’ szokott mód szerint (a’ társaság’ és elnök’ pe
csétéivel), ’s igy tudassák be a’ bírálat alá menendő pálya
munkák közé. Azonban a’ gyűlés olly kényes tárgyban, mily- 
lyen a’ pályamunkák’ kezelése, a’ legszigorúbb rendet kíván
ván tartani, oda utasíta, küldeném vissza a’ kéziratot azon 
úton, mellyen vevém, a’ szerzőnek, ’s tudósítanám őt a’ do
log felől, azon felszólítással, küldené be újra és más kéz
zel leírva, űj czimmel és jeligével darabját, különben az bí
rálat alá el nem fogadtatik. Jelen voltak ez ülésben: Janko- 
vicli Miklós helyettes elnök; Bajza, Balogh P á l ,  Bugát, 
Czuczor, Döbrentei, Gebhard, Kállay, Luczenbacher, Per- 
ger, Sztrokay, Szilasy, Vörösmarty rendes tagok, ’s Tóth 
Lőrincz 1. t. Kiildém tehát a’ kéziratot Itóthkrepf úrhoz, le
velemet pedig, hogy idő ne veszszen , postára tétettem.

Itt vala martius’ 2Sóiké. Elmenék a’ hivatalba reggel, 
látni, mik érkeztek 24dikén, melly nap szemgynladásom’ ál- 
lapotja a’ házból kimenetelt tiltotta vala. Ott lelém Matics 
Imre tud. társasági correctort, ki pekem egy pár szomorujá- 
tékot, melly az előtt való nap érkezett, ada által (számukra 
nem emlékezem , mert a’ 24dikén érkeztek közt egy vagy 
kettő szállásomra hozatott, ’s mind ezek természet szerint 
e g y  n a p i  signaturát kapván, nem tudhatom már most, mely- 
lyiket vevém ott v. itt). Noha talán csak reggeli 8  óra le
h e te t t , mégis ismétlém a’ kérdést „mind tegnap jö t t -e?“ 
Ezekkel pedig, a’ függőben maradt 2 d. számút még folyvást 
ide tudván, a’ 14 szám betölt. Ülése a’ társaságnak a’ szo
kott hétfői napon,  martius’ 29d., volt. Ledictáltam tehát, 
ülés előtt, Maticsnak, a’ bemutatandó darabokról szóló, de 
szokás szerint előbb az  ü l é s b e n  f e l o l v a s a n d ó  hivata
losjelentést, ’s nem tudhatván, a’ históriai igazság’ kedvéért 
megkívánja-e a’ társaság marasztalni sorában a’ visszakül
dött darabot is, és sorsáról a’ jelentés’ végéhez néhány szót 
csatoltatni, vagy n e m: a’ 2 d. helyet, mellyet a’ kérdéses da
rab sor szerint elfoglalt, üresen hagytam. Jelen voltak az 
ülésben ismét Jankovvich Miklós’ helyettes elnöksége alatt:  
Fáy András t. t . , Bajza, Balogh Pál, Bugát, Czuczor, Döb
rentei, Györy , Kállay, Szilasy, Sztrokay és Vörösmarty r. 
tagok. Elöterjesztém kérdésemet. A társaság azonban nem 
kívánt többé e’ darabra tekintettel lenni, ’s igy a’ számok 
azonnal kiigazítattak ú g y , hogy minden kézirat egygyel ki
sebb számot kapna; ekkor felolvastatott a’ kérdéses jelen
tés, ’s helyben hagyatváa pesti lapjainkban megjelent.

A’ 13 munka pedig vizsgálat alá ment.
Vevém azután április’ 2 2 kén a’ 2 -d. számú darab’ szer

zőjének április’ 17d. költ levelét (melly a’ vételkönyvben 
223 sz. alatt fordul elé), mellyben Írja: „Darabomat már le 
is küldetve martius’ 19dikén vettem, de újonnan fel nem kül
döttem, mivel a’ kitett határidőre fel se érhetett volna.“ —

Arra, hogy olvasóim’ türedelmét illy unalmas elbeszélés
sel fáraszszam, azon — nem mondhatom vád, hanem — rá
galom ’s ráfogás kényszeríte, melly a’ Rajzolatok’ 71 és 
Hírnök’ 2 0 dik számaiban olvasható. Nem tartottam volna 
méltónak akár a’ rágalmat, akár az azt szerző czimboraságot, 
hogy magam’ ellenök védjem ; mert véd eléggé characterem, 
melly mind privát, mind nyilvános viszonyaimban tisztán 
áll;  ’s véd azon országos testületnek ellőttem mindenek fö
lött becses bizodalma, mellynek, hogy gyenge ereimet szen
telhetem, kevés örömeimnek egyik legfőbbike; ha épen a’ 
társaság iránti viszonyom nem parancsolná, hogy a’ dol
gaink’ menetelével ismeretlenek’ felvilágosítása végett felszó
laljak.

Kettőt még azon czikkelyről, melly engem érdekel.
E l ő s z ö r ,  én senki által nem hozatám elő a’ drámák’ 

kéziratait, mert azokat magam őrzöm, ’s pedig zár a la tt ;  
nem is kérdezőm , egyik másik nem érkezett-e  a’ határnap 
után? mert mindeniknek mikori érkeztét mutatja a’ signatura 
’s vételkönyv, mellybe minden küldemény azonnal beiratik. 
Mikép történt pedig, hogy néhány, 24dikén érkezettet 25di- 
kén reggel vevék , elmondtam. M á s o d s z o r ,  hogy az elöl
ülő nméltós. gróf Teleki József űr ő exja az academia’ nagy
ülésében kijelentette, mikép az aláirt öt vádlónak, némileg 
őt illető ezen előadása: „azon oklevél, mellyet M l, n é 
m e l l y  v i s s z a é l é s e k ’ f ö l f e d e z é s é v e l  e g y ü t t ,  a’ m.
tud. tár. tisztelt elnökének__  elibe terjesztettünk .46
alaptalan; mert az aláirt vádlók, Kunosst kivéve, nála ez 
ügyben sohasem jelentek meg; és s e m m i f é l e  v i s s z a 
éléseket előtte föl nem fedeztek, különben ő exja el nem 
mulasztotta volna azok’ megszüntetésére a’ szükséges eszkö- 
zökhez nyúlni ’s a’ t. Dr. S c h e d e l  F é r  é n e  %,

m. t. társasági titoknok.

F e l v i l á g o s í t á s
az 1837diki jutalomdrámák’ hivatalos jelentése’ tárgyában.

(A ’ Társalkodóból.)

F. évi februarius’ 2 0 d. délutáni 4 órakor történt,  hogy az 
academia’ kis gyűlésébe menvén, hivatalszobám’ asztalán egy 
hozzám czimzett nyalábot lelnék, Itóthkrepf Gábor úrtól 
küldetve, m inta’ szolga jelenté. Feltörém a’ csomót, benne 
egy jeligével ellátott szomorujátékot találtam , az academia’ 
idei jutalmára szólót; signáltain azt ,  a’ vételkönyvbe 50d. 
folyó szám alatt beírtam, ’s a’ kéziratot magát is „ 2 d. sz.“ 
jegygyei láttam el, mert a’ darab febr. 2 0 . m á s o d i k  pá
lyadráma volt. Mellette egy, szinte h o z z á m  czimzett le
vél; mellyet feltörvén, nem kis megütközésemre benne a’

*) Szabály szerint a’ szerző’ nevét rejtő levélke’ boritékáu a’ jelmon
datnak kell állani és semmi egyébnek. Schedel Ferenci.

P K Y / . - F O I . Y V H .
Becs, O c t o b e r '  14.
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Nyomtatja Wiyand Kár. Fridrik.



POZSOHY, pénteken 3 2 . szám. OCTOBER’ 30. 1837.
Tartalma:

a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában njlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhaszna intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

B alásfa lv i Orosz József.

Feltételek:
Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendök: „A* Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.“ A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország.
O császári k. apostoli Felsége Otto görög ki

rálynak a1 Sz. ístván-rend’ nagykeresztjét megkül
deni, görög királyi udvari marsai S a p o r t a  gróf 
ezredest pedig ugyanazon rend’ középkeresztjével 
megajándékozni méltóztatott.

Ugyan ő cs. k. a. Felsége f. e. October’ hónap’ 
Mén költ legfensőbb határozatánál fogva, J a k a b - 
f f y  Simont, a’ mii. m. k. udvari Cancellaria’ taná
csosát 5Uévi hű ’s jeles szolgálata’ tekintetéből Sz. 
István a. király’ rendje’ kiskeresztjével; S e r ma g e  
Dienes grófot, a’ horvát országi törvényes tábla’tisz
teletbeli biráját pedig cs. k. kamarás czimmel meg
ajándékozni méltóztatott.

Azon czím, mellyel nagys. D er  e s i k  Nép. Já
nos ur 23 sz. lapjaink szerint megajándékoztatott, 
„Pristiniai püspök“ czím.

E g e r ,  oct. lökén. E ’ f. oct. Sdikának délestén jőve Eger
be a’ megye’ és város’ tisztelkedései közben Heves-Szolnok 
megyének imént kinevezett főispáni helytartója méltós. Gom- 
bosí'alvi G o m b o s  Imre, magyar kir. kanczelláriai előter
jesztő, udv. tanácsos, aranyknlcsos, ’s m. tud. társasági t. tag. 
Következett napon a’karok’ és rendek’ ’s külmegyei küldöttek’ 
nagy számának jelenlétében jeles csínu velős beszéddel nyitá 
meg az iktatási gyűlést, és sokszorzott hangos éltetések kö
zött szokott szerrel foglalá el helytartói székét, ’s több lel
kes beszéd után a’ tisztelt helytartó a’ tisztnjítás’ határidejét 
következő nov. tikára tűzte k i , ’s majd táblabirákat neveze ’s 
közöttük V ö r ö s m a r t y ,  T h a i s z  ’s több Írónkat is. A’ 
népes gyűlést a’ helytartó urnák 323 személyre készült fényes 
lakomája követé a’ lyceum’ bárom teremében. Városunk a’ 
helytartó ur’ bejövete’ napján ki lön világítva , ’s más napon 
a’ díszes polgári ünnepet az esős idő’ daczára is a’ casino’ te- 
romúben csin os tá n czm u latság  végző mellyet a’ helytartó 
’s helytartóné is óhajtott megjelenésükkel böcsösbítének. 
(Jelenkor.)

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ’ f. évi nagy gyűlésében 
következő 10 l e v e l e z ő  t a g  választatott: B r a s s a i  Sá
muel, kolozsvári unitar. collegiumbeli professor; F é n y e s  
Elek, li. ügyvéd Pesten; G a a l  József, m. kir. helytartósá
gi accessista; J e r n e y  János, h. ügyvéd ’s táblabiró Pes
t en;  K a c s k o v i c s  Lajos, h. ügyvéd ’s a’gazdasági egyesü
let’ titoknoka; K ér  ekes  Ferencz , természettörténet’ és che- 
mia’ prof. a’ debreczeni ref. collegiumban ; T a n á r k y  Sán
dor, cs. ki*. őrnagy a’ sz. györgyi határvidéki ezredben; 
V a j d a  Péter, Pesten; V á l l a s  Antal philos. dr., Pesten; 
Z s o l d o s  Ignácz, Veszprém vármegyei főjegyző. — T o
vábbá ugyanazon alkalommal két uj rendes tag neveztetett 
ki a’ levelezők közül, u. m. P é e z e l y  József, debreczeni 
histor. prof., a’ történetirási osztályban, és V á l l a s  Antal

philos. dr., a’ inathematicaiban.— Végre C z u c z o r Gergely 
r. t. mint a’ társaság’ eddigi segédjegyzője’ ’s levéltárnoka’ 
helyébe (ki pesti lakását elhagyta) S z a l a y  László h. iigyv. 
’s lev. tag választatott.

L i e b e  ur, született magyar, hires kőmetsző ’s festő, ki 
Londonban és Párisban sok évig tartózkodék , jelenleg Prá
gában van , ’s Sz. Pétervárba fog meghivatása’ következtében 
utazni.

A’ c s u d a  f o r r á s  11 i li a r v á r m e g y é b e n . — Bihar vár
megyének Erdély országgal keletre határos részében , a’ bas- 
kai uradalomhoz tartozó Ka b úgy  e r  oláh falu’ földén, egy, 
magas erdős begyekkel körülvett völgyben van az úgynevezett 
D a g a d ó  f o r r á s .  Ez ered egy bükk’s egerfákkal benőtt me
redek hegynek két láb mély, keletre néző nyílású aljából. A’ 
kibuzogás’ helye nem mély 's a’ kövek közt csakhamar eleny
észik. Alább a’ folyam’ mélysége egy lábnyi ’s mohlepte kö
vek fedik a’ viz’ folyását, melly nem sokára más forrásokkal 
egyesülvén, a’ Körös vize felé siet. Ezen forrás’ nevezetessé
ge abban áll, hogy naponkint többször rendkívüli sebesség
gel nagymennyiségű vizet taszít elő ’s akkor ismét lecsilla
podik, sőt nem ritkán ki is szárad. A’ víztömeg’ mindenkori 
kilökését valamelly földalatti mormogás előzi meg annyira, 
hogy azt már meglehetős távolságban észre lehet venni. Ágya 
ezen forrásnak 2 perez alatt mindenkor megtelik vízzel, melly 
sebesen előomlik ’s mohos kövek között lassú morinogással 
folydogál. E’ forrás’ vize kristálytiszta, hideg, hanem Ízle
tes, iható ’s a’ legkeményebb hidegben sem fagy be soha. 
Az egyszeri lökésre kiömlő viz’ tömege ugyan nem minden
kor egyforma, mégis föltehetni, hogy minden kirohanás’ al
kalmával 40— 50 magyar akónyi ömlik elő. A’kibuzogások sem 
bizonyos határozott időhez köttetvék; gyakran napjában egy
másután hirtelen történnek, néha pedig két óra is elmúlik, 
mig a’ forrás újólag előömlik. E ’ forrás’ kirohanásai leggya- 
koriabbak ’s erősebbek Karácsontól kezdve nyár’ közepéig, 
midőn minden óranegyedben egy kirohanás történik. Ritkább 
a’ nyár’ másik felében ’s őszkor; ámbár ezen időszak nedve
sebb ’s gyakori esőzéssel jár. A’ forrás’ környékén lakók (olá
hok) a’ víznek csoda erőt tulajdonitnak , a’ honnan is általá
ban „csoda forrás“ név alatt ismeretes. Mondják, hogy ezen, 
a’ közönséges víznél semmivel sem előbbvaló forrás-víznek 
használata leginkább a’ bőrsebeket, bőrbetegségeket ’s a’ 
köszvényt gyógyítja meg, miértis kikeletkor számos efféle be
tegek látogatják , hogy kibuzogása’ alkalmával vizében test
eiket meg fiiröszszék. Azt mondják, hogy e’ forrásnak már so
kan köszönhetik meggyógyulásukat.

A u s z t r i a .
Becs, octob. 18-

A’ Felséges Udvar e’ hónap’ 27dikén fog téli lakásra az 
itteni császári várba költözni. O Felsége az özvegy Császárné, 
és Sophia Főherczegné Fenséges családjával együtt nehány 
nappal korábban meg fognak Bajorországból érkezni. Amaz már

holnapra váratik Schönbrunnba. — Konstantinápolyból leg
újabb alkalommal privát levelek érkeztek az ausztriai és po
rosz fens, herczegek’ kíséretében lévő főbb személyektől, 
mellyek mindnyájan megegyeznek abban, hogy e’ két herczeg, 
de különösen J á n o s Főherczeg, az orosz császári családtól 
elhalmoztatott figyelmekkel. Orosz császár ő felsége tiszte
lettel és szeretettel viseltetik e’ nagy elméjű főherczeg iránt 
’s őt a’ koronaörökösnek mint a’ nemes gondolkozás’ és mély 
tudomány’ példányát mutatta be. A’ Sebastopolnál történt 
elbucsűzáskor a’ császár elkísérte a’ főherczeget, az orosz 
koronaörökös pedig megígérte , hogy a’ jövő évben a’ mi cs. 
kir. Házunkat meg fogja látogatni. — Midőn János Főher
czeg Perában kiszállott, a’ szultán’ vejét elfogadására már az 
ínternunciusi palotában találta. — A’ szerb határszélekről, 
e’ h. 8 dikáról , jött legújabb tudósítások jelentik , hogy a’ 
dögvész a’ török Dunapart’ koszában folyvást dühöngött, de 
hogy az ausztriai részen minden szükséges rendszabások 
megtétettek e’ csapás’ elöhaladásának meggátlására. Három
szoros katonavonal fedi határszéleinket mindenfelől, ’s min
den megszegője az ezen vonalon átlépést tiltó törvénynek ha
lállal fenyítetik. — A’ londoni udvarhoz rendelt uj török kö
ve t, S á r i m  effendi, ma vagy holnapra váratik ide , Bécsbe. 
— Ma ünnepeltetett itt az agg-katonák’ épületében a’ lipcsei 
csata’ évnapja Te Deum énekléssel, mellyen minden itt levő 
generálok megjelentek.

Aagybritannta.
October’ 4kén a’ királyné, anyja’ kíséretében, a1 brightoni 

kastélyba ment. O felségét ’s kíséretét három négylovas ko
csi vitte. Windsort reggel hagyák el. A’ királyné útközben 
mindenütt örömjelentésekkel fogadtatott; mindenütt diadal
ívek voltak felállítva, ’s az ut’ hoszában a’ házak felséges vi- 
rulmányban ragyogtak.

A’ „Globe“ azon megjegyzést te sz i , hogy a’ v a s ú t k ó r -  
s á g Angliában tetemesen csökkent. Másfél évvel ezelőtt 
még minden efféle, bármi kicsapongó terv aláírókat ’s parla
menti jóváhagyást kapott; de most már a’ kijózanult rész
vényesek vonakodnak további fizetéseket tenni , ’s inkább el
vesztik, a’ mit már űzettek , mint hogy még többet koczkáz- 
tassanak. Magok a’ london - birminghami vasutrészvények, 
mellyek eleinte olly igen kapósak valának, most igen olcsón 
árultatnak, ámbár a’ személyjárás ezen a’ pályán sokkal na
gyobb mint akarmelly más pályán. A’ vasutak’ építése és jó 
karban tartása Angliában olly roppant pénzbe kerül, hogy 
némi nyereséget csak ott lehet várni belőlük, hol népes és 
müiparos helyeken vezetnek keresztül.

Az angol lapokban folyvást a’ legszomorítóbb tudósítások 
foglaltatnak a’ Spanyolországból visszatért angolok’ állapot- 
járói. E ’ szerencsétlenek éhhel halnak el azon hidasokon, 
mellyekre fölvétettek. A’ spanyol követ előterjesztéseik kö
zül egyet sem hallgat meg, a’ biztosság pedig, mellynek kö
veteléseiket sikeresítnie kelle vala, feloszlott.

L e v e l e z é s .
Drága kedves szerkesztő úr. *J 

Tilosabb lévén a’ szavak’ mint dolgok’ fejtegetése, azomba 
viszonyban állván úgy mint test a’ lélekkel szavaink az ál- 
talok kijelentett dolgok’ értelmével, szó-rostálás pedig szint
úgy köszörülhetvén gondolkozó tehetségünket, kérem kegye
det, tessék a’ társalkodási „kegyed’s ön“ szócskák iránt gon
dolatimat ’s érzelmimet a’ Hírnökbe felvenni.

Az ez évi töbnyire nagyon becses Athenaeum’ September 
7ki számában V ö r ö s m a r t y  birálgatván Angelo Padua zsar
nokának Cs a t ó  Páltól szerzett fordítását, így szóll: „Csu
pán a’ sok kegyed ellen van kifogásunk. Ez a’ kegyed való
ban kegyetlen szó. Nem veszik-e észre Íróink, hogy szintúgy 
czím, mint nagyságod, méltóságod, ’s németül Euer Gnaden? 
’s evvel akarják-e a’ társalkodást egyenlőségi lábra állítani ? 
A’ kegyed megmaradhat, midőn valakit czimezni akarunk, 
de egyenlő conversatióban az ön hasonlithatlanúl jobb.“ 

Kimoss úr utolsó szó-füzérében ekkép’ : ,,A’ némellyek ál
tal Sie gyanánt hásználtatni szokott ön szócska nem bizo- 
dalmas, nem szabad szellemű körökbe való, mert a’ hideg
ségnek ’s rang-külömbségnek bélyegét hordja magán. Ott 
azonban, hol ezt kitüntetni szükséges, sokkal helyesebben al- 
kalmaztatik mint a kegyed szócska, melly nyersebb hangon 
bizonyos gyengédséget, vonzódást, ’s jószív űséget gyanittat.“ 

Végre H i d e g  u r , (ha nem vétem el) a’ tavalyi társalko
dóban, vagy hasznos mulatságokban a’ kegyed szót azon meg
jegyzés által akarta nevetségessé tenni, mi szerint beszéd 
közben a’ kegyed kegyetlennek is juthatna. Szkeptikusz lé
temre ezen ok-adásokra merészlek tenni némi észrevételeket, 
azt vélem t. i . :

Nem olly egészen bizonyos, hogy kegyed czímzet miná- 
lunk magyaroknál, ’s egy értelmű a’ német E u e r  G n a d e n -  
nel, mert G n a d e  kegyelem, azaz talán a’ kegy’ eleme, fons,

elementum favorum. Innen jő a’kellem,’s a’ kellemek azaz : grá- 
tziák is. Senki se mondja: „Ő Felsége az olasz carbonarik- 
nak, megkegyezett, avagy adná Isten, N.nek kegyezne ;“  hanem 
a’ magyar igy mondja: „megkegyelmezett, kegyelmezne“ ho
lott a’ német így szó ll: „Sie erhielten Gnade.“ Csak úgy 
kellene talán némely szóllásinknak nyelvünk’ gazdagúlása, és 
szépítése végett külföldi értéket, becset, bélyeget adni ,  ha- 
hogy erőszak nem tétetik szavaink’ rég’ honosodott értelmén.

Kegy azt teszi, mit a’ franczia g r a c e n a k  nevez olykor 
erkölcsi, máskor testi értelemben, ’s egyedül theologyiaiban 
és jogiban kegyelem ő nála a’ g r a c e  szó. Néha személyileg 
is veszi a’ többesben, és ekkor a’ három kellemeket, grá- 
tziákat érti. Isméretes a’ szó-játék Grácz városáról a’ Múr’ 
folyóvize’ partjain Stíriában „C’est la vilié des graces sur les 
rives de l ’amour.“ A’ kegy szó talán legközelebb jár értel
mére nézve a’ német’ ezen szavához W o h l w o l l e n :  jóvolt, 
(mi más mint j ó a k a r a t ,  guter Wille) mert a’ francziák- 
nál a’ szó b o n t é ,  Güte,  jóságot, valamint b o n h o m i e ,  
Gutherzigkeit, jámborságot, a’ c h a r m e s ,  Liebreiz, kelle
met is, a z a t t r a i t ,  Anmuth, bájt; a p p a s  pedig, Reiz, ke- 
cset is tészen.

A’ gazdag nyelvű német, némellyekben szegényebb nálunk
nál p. o. „Was haben Sie gestern gemacht? kegyed vagy ön 
mit csinált tennap? Ich war bey meinen guten Freunden. 
Sie haben zur Unterhaltung manche geschmaklose Ausdriikke 
geschmiedet.“ Jó barátimnál valék; ők mulatság kedvűért 
némelly izeletlen kitételeket koholtak.“ A’ Sie e’ csere-be
szédben egyszer a’ kegyed vagy ö n , azután pedig az ők 
értelmet foglalja magában.

Vörösmarty tiszteletesebb beszélgetésre, Kunoss úr pedig 
barátságosabra óhajtaná szorítni a’ kegyed szót, de szabad 
legyen megjegyeznem, miként a’ müveit társalkodásban , és 
beszélgetésben, nem a’ czimzet, nem a’ meg- ’s felszóllítás, 
hanem a’ gondolatok’, és érzelmek’ előadása’ módja ’s fordu- 
latjai szokták megadni annak savát. Czimzet többnyire csak

a’ beszéd’, valamint irmány’ elejére ’s végére, ’s levélben bo
rítékjára is való. A’ régi görögöknél és rómaiaknál még oda 
se tartozott egészen. A’ franczia, kitől e’ részben tanulhatni, 
legmiveltebb társalkodásban a’ legnagyobb Hertzeget is csak 
egyszer kétszer herczegezi, vagy magosgatja, azon túl be
széd közben úgy szollkja őt e’ szócskával Vous azaz Ti, mint 
akármi más szegény legényt, és így a’ mi kegyediink sokkal sziv- 
letesebb, ’s kevésbé nevetséges kitétel is, a’francziák’s ango
lok Vous, You név-mássainál, mikkel egyes személyhez a’ 
többes’ második személyében szóllanak, némelly könyv-birál- 
gatóink’ példájára, kik fejedelmeket is vágyván utánozni, vagy 
nem akarván egyedül magok’ nevében , hanem másokéban is 
minden meghatalmazás nélkül szóllani, szintúgy a’ többes’ 
és természetesen már nem második, hanem első személyében 
beszélnek önmagokról, csak hogy a’ társalkodók ebben udva- 
riabbak a’ könyv-mustrálgatóknál, mert mást vesznek többe, 
nem pedig önmagokat.

Nyelvünkben a’ „maga“ sajátul ezt je len ti : solus, selbst. 
O ille, ön ipse, Önség tehá t,  vagy enség, vagy önzés, vagy 
magamosság, azt teszi Selbstsucht, és ez, ha szabad barbár 
romaisággal beszélni, ipseismust, egoismust, solismust té
szen. —

Mellőzzük ez okért mindenha mindenütt megszóllítás gya
nánt az önt, és ne hozzunk oly szót mindennapi köz forgásba, 
melly az ideák’ rokonságánál fogva az önzést és önkényt kön
nyen juttatja eszünkbe, és sűrűén vele való élés által a’ tár
salkodásban , ama’ felebarátlan indulat’ érzete’ szükséges 
utálatosságát, mind a’ megszóllitóban, mind a’ megszóllitatt- 
ban tompítja inkább hogy sem gerjessze, ’s igy sziveletlensége 
miatt is már a’ jó Ízléssel meg nem fér. Fás, és az érzelem, 
gondolat’ és szóllás’ társas birodalmában kevéssé jártas filo- 
zofosz az*), ki ezek köztt a’ viszonyokat nem látja, nem érzi,

*) Kérem kritikuszaiukat ne támadjanak meg, mert filozofoszt írok phi- 
losophus helyett; a’ görög vagy diák ph, f-nek hangzik a’ magyarul Betű szerint, a’ mint beküldetett. Szerk.



T e r e  e i r a herczeg és herczegné , fiókkal Vi l l a  fi  or  gróf
fal együtt, oct. elején Londonba várattak.

London, oct. 6.
Lissabonból sept. 29ről költ levelek szerint, ott a’ dolgok 

a’ chartisták’ megveretésének következésében még koránt sin
csenek rendbe szedve. Das A n t a s ’ győzödelme >elszéleszté 
ugyan a’ chartisták’ hadseregét; de a’ katonaság’ elégületlen- 
ségét nem csillapította le; sem azon rendszabályok, mellye- 
ket a’ cortesek a’ sajtószabadság’ és alkotmányjavitás’ ügyé
ben létesitének, nem alkalmasok elleneik’ megengesztelésére. 
Algarbiában a’ 7dik ezredből 160 ember Messaganában fel
lázadt, ’s a’ héjai zászlóal a’ chartát kikiáltotta; az evorai 
nemzetőrség pedig Algarbiába menni vonakodott. A’ marsa- 
lok hihetőleg Angliába hajózandnak, ámbár a’ franczia kö
vet honában ajánlott nekik menedéket. — Philadelphiában 
a’ képviselőkamara igen makacskodott a’ congressnsi könyv- 
nyomtató’ kinevezésére nézve ; mivel ez alkalommal a’ pár
tok erejöket akarák megpróbálni. Végre H a l l e n ,  az oppo- 
sitio’ jelel tje , választatott meg 2 szótöbbséggel. Van Buren’ 
ellenpártjának hírlapjai örvendenek azon eredményen, mely- 
lyet a’ kormány’ inegbukása’ előjelének tekintenek.

Franczia ország*.
Paris, October’ 4-

Az ni, tetemes pairnevezés nemcsak azért történt, hogy 
némi jelentőséget adjon a’ pairkamarának, melly a' követ
ház’ több alkalommal, különösen pedig a’ királyi herczegek’ 
házköltségét (apanage) illető törvényjavaslatkor kitűnt, min
denhatóságát mérsékelje , — minthogy most a’ követháznak 
sok jeles fője, mint!) ti p in  Károly, B i g n o n ,  Mo s b o u r g ,  
TI i i ma n n ,  P e l e t ,  S c h o n e n  es Me r ü l i  oil, mennek át 
a’ pairkamarába, — hanem az által egyszersmind több üres 
helyet akartak csinálni a’ követházban a’ majd összegyűlendő 
választó-collegiumok’ számára; mert uj emberekre, uj köve
tekre, uj nevekre ’s uj characterekre magának a’ dynastiának 
talán még nagyobb szüksége van , mint a’ választó pártok
nak. Minden, a’ mi hét év előtt kitűnő, nevezetes, befoly
ással bíró volt a’ követkamarán belül és kiviil, az ezen hét 
évi cselszövényharczban , melly egyik nevezetességet a’ má
siknak szegező ellenébe, hogy mind a’ kettőt felemészsze, 
annyira elkopott, hogy az utolsó követkamarában nem volt 
többé elegendő elem akar egy hatással bíró oppositio’, akar 
egy összetartó ministeri többség’ alkotására. A’politicai Fran- 
cziaország mostanság egy holttestekkel, sebhedtekkel ’s min
denféle romokkal elborított nagy csatatér, mellyen egy ho- 
szu és vérengző ütközetben mind a’ két fél felemésztő magát, 
mind a’ kettő elvesztő, elpocséklá vezéreit, ’s egyik a’ másik
nak zászlóit összeszaggatá , megsemmisítő. Nincs sehol em-

’s latba nem veszi. Mint pártolhatja pedig egy szép érzel
mekkel ’s nyelvünkkel olly igen biró költész az önt, ’s mint 
neheztelhet a’ kegyedre? azt már azért is nem tudom meg
fogni, mivel a’ dús érzetíi, gondolata, és szóllásu Írót, még 
a’ vers-mérték’ béklyói sem akadályozhatják lelki tehetségei
nek szabad forgatásában; sőt valamint virító kertekben a’ csö
vek’ keskenysége emeli az ég felé sugárzó víz’ fellöveleteit, 
szintúgy az érzelem, és gondolat, a’ vers kötelékei alatt sze
rencsésebben vívja ki lennséges hatalmát.

Bizony mondom néktek nincs szükségünk beszélgetésinkbe 
az önzést béhozni, mikor mind a’ czimzetség’ mind a’ szólli- 
tás’ annyi fokzati’ ’s árnyéklatival bővelkedünk, p. o. szent
atya, felséged, kegyelmességed, kegyelmes úr, vagy uram, 
magosságod, hertzegséged, ekszellentziád, nagyságod, nagy- 
méltóságod, méltóságod, princz, diik, marchese, gróf, al- 
gróf azaz vicomte, báró, tanácsnok, fő tisztelendő, tiszte
lendő, tiszteletes, tekintetes, nagy tekintetű, nemzetes, 
nemzetes és vitézlő, bizodalmas úr, kegyed, vagy úr magá
ban , úr fi , uraságod, uram, kigyelmed, kelined, kend, ked, 
kőd, maga, te. Hát a’ röviditmények: nagysás, méltsás, tens. 
A’ szépnemre nézve pedig: asszony, asszonyom, asszonysá
god, kisasszony, leányasszony, leánykaaszony. Atyafiságos 
körben: uram atyám, atyám uram, asszony anyám, anyám asz- 
szony, asszony nőném, nőném asszony, húgom asszony, húgom, 
húgocskám, uram bátyám, bátyám uram, uram öcsém, öcsém 
uram, bátyáin, öcsém; melly tiszteletbeli megkiilömbözte- 
tések még a’ dús német nyelvben sincsenek. Hozzá vehetjük 
a’ szerelem’ szíves szózatjait, p. o. édes mindenem, lelkem, 
szívem, kincsem, vérem, kedvesem, angyalom, galambom, 
ró’sám, tubiczám, babám ’s a’ t., mellyek szintúgy nem czim- 
zetek hanem meg- ’s felszóllitások. Erdélyben igen gyakran 
még ezeket is kikerülik , ’s minden szóllitás nélkül tudják 
íolytatni a’ beszélgetést p. o. e’ helyett: ,,volt e’ az úr már 
Pesten?“ csak így: „volt e Pesten?“ Világos hát, hogy 
ezen bőségében a’ szíveskedés’ és tisztelkedhetőségnek, az ön 
szócska nélkül is akárkivel napokon keresztül bő választással, 
akár czimzetesen, akár máskép’ beszélhetünk magyarúl.

1 ölünk is kitelnék, még több oly leveleket Írni, minőket

ban. Úgy tetszik nekem (ez nem rósz sőt tulajdon magyar kitétel, 
és szebb a’ latsziknál), mihelyt nyelvünkbe valamelly szót befogad
tunk, és honosítottunk, úgy kellene azt írnunk, miként ajkainkon 
szépen hangzani akarnék. A’ sok s-t és k-t nyelvünkben valamint 
három mássalhangzót egymás mellett azon egy szóban, kivált a’ szak’ 
végén, hol csak lehet, nagyon szeretném kevesiteni. Ezen felyül 
az ősz magyar végzet is. Szkeptikusz azért nem irom osz-szal, mert 
előttem más p. o. a’ kritikusz, más a’ kritikász, és más a’ kritikosz. 
E’ szó’ végső tagja az eszmék’ rokonságánál fogva borzasztó. Nyelv- 
bővület és szépülés’ tekintetében nem lennének talán megvetendők 
ezen észrevételek, kivált ha kirázzuk féjünkból azon okatlau 
eszmét, mi szerint azt gondoljuk, hogy akár beszédben, akár 
írásban ki kell ismerszeni a’ honosodott külföldi szó’ eredetének. 
Mennyit ártott légyen már ez az idea, nyelvünk’ mind kövületének, 
mind szépülésének, csak az érzi, ki nyelvünk’ fejlődését figyelme
sen vi’sgálja. Hoszú lenne, ’s nem a’ maga helyén most eMárgyba 
mélyebben béereszkedni. Sokkal inkább nehezítjük külföldiek előtt 
nyelvünk’ megtanulását felette nagy irtózásunk által külföldi szavak
tól, mind ezeknek olykori ügyes bevételével, ’s magyar rámára, ’s 
magyar ajkakhoz és fülekhez intézett alkalmazásával.

bér többé, nincs semmi vezérlő eszme! — A’ ministerium, 
melly egyedül a’pártok’ tehetetlenségiből él, ’s mellyet egye
dül az tart fen , hogy "semmi nevezetességet sem foglal ma
gában , mivel minden illyesnek a’ többi nevezetességek azon
nal ellene kelnének, ’s most csak azért szunnyadoznak, mi
vel mindnyájan el vannak mellőzve , — a’ ministerium, mon
dom , legkisebb lépéseire is a’ néptől, azaz a leendő válasz
tásoktól , várja az elhatároztatást. De mivel ezen választá
sokra sem maga, sem más akarmelly párt nem bir annyi 
befolyással, hogy nekik bizonyos irányt szabjon, sőt egy 
meghatározott programmal sem képes egyik is fellépni: ter
mészetes , hogy a’ legközelebb politicai jövendőt sem képes 
egyik is ellátni vagy biztosítói. Egyedül azt érzi mindenik, 
hogy valami újnak kell következni, mert a’ régi már sehogy 
sem haladhat. A’ ministerium olly kevéssé tudja, mellyik 
pártszinezet leend a’ hatalinasb: hogy valamennyivel tart, 
mindeniknek kibékitéséről ’s a’ pártok’ összeolvasztásáról be
szél, holott tudja, hogy ez a’ politicában mindenha lehetet
len ’s kivihetetlen volt. Az uj pairnevezés ezen habozásnak 
és bizonytalanságnak világos tanúsága. Szándék volt e’ ki
nevezéseknél, legalább a’ követkamarából vetteknél valami prae- 
dilectiót ’s valami irányzatot mutatni; de ez olly kevéssé 
sikerült, a’ pairnevezés olly tökéletes zagyvalék le t t ,  hogy, 
például, Merilhou is benne van, ki pedig a’ múlt követvá
lasztásokkor a’ bourbon-vendéei republioanusoknak jeleltjök 
volt, de kimaradt ’s a’ követkamarába be sem jött. — így 
állván minden részről a’ dolgok, a’ választó nem tudja töb
bé, mit tegyen; a’ hajdani pártvezérek pedig, egyenkint ’s 
elszigetelten, régi mesterségeikhez térnek vissza, mellyeket 
a’ restauratio alatt űztek ’s a’ júliusi napok után félretettek, 
így T h i e r s  ismét journalistává le tt;  L a f f i t t e  pedig teg
nap óta ismét kereskedő, de ollyan kereskedő, kinek munká
latai egészen politicai természetűek. (Allfjem. Zeit. lev.)

A’ franczia pairkamara mostanság 326 tagot számlál, kik 
közül 149 a’ restauratio’ idején, 177 pedig a’ mostani kor
mány alatt neveztetett ki. Napoleon’ 117 senatora közül még 
59 ül a’ pairkamarában; 43 megholt, 15 nem vétetett föl 
többé a’ pairkamarába , kik között 5 száműzött vagyon , u. m. 
F e s c h  bibornok ’s a’ császár’ testvérei, József, Lucian, 
Lajos és Jeromos. Még 17 ifjú pair találkozik, kik a’ most 
eltörlött öröködés’ erejénél fogva lépnek a’ kamarába.

Több hírlap tudni akarja, hogy azon nehézségek , mellyek 
aziránt keletkeztek, melly vallásban neveltessenek a’ Má r i a 
kir. herczegasszony’ és W ü r t e m b e r g  herczeg’ házasságá
ból várandó gyermekek, akképen hárítattak el, hogy a’ fiúk 
atyjok’, a’ leányok pedig anyjok’ vallását kövessék.

Dupin ur, úgy mond a’ ,,Temps“ , a’ legközelebbi kedden 
(oct. 1 0 .) meg fog a’ fővárosba érkezni, hogy Maria kir. her- 
czegnő’ egybekelésén jelen legyen. Mondják, hogy Talley-

14ik Lajos’ egykori ministere Louvois kapott. Egy hivatalt 
vadászó kérelmes, monsieurnak czimezvén ő t,  midőn tőle 
választ nem nyerne, második levelében monseigneurezte ő 
ekszellentziáját, de ennek még szivén feküvén a’ monsieur, 
így se veve választ; Sírnék szóllitá tehát,  azomban ez sem 
használt, végre mon Dieunek nevezi, ’s ekkor feleletet ugyan 
nem, de kapott hivatalt, j— Minden, azoknak kikkel társal
kodónk és beszélünk hiúságjok’ és jó izlésök’ mértékétől
függ-

Ha már a’ kegyed is hoszúnak látszik, ’s oly nagy iidő és 
szó-tag kiméllők vagyunk, vennők be a’ kedet, vagy kédet, 
mellynek elébjével némellyek Gemiith helyett élnek, de ki e’ 
német szó’ velejét érzi, bizonyosan érteni fogja, hogy a’ 
szívlet szót sokkal helyesebben lehetne e’ czélra használni. 
A’ ked nem lenne megvetendő, ha tudnók feledésbe bocsá
tani, miként még emlékezetére korosabjainknak, a’ kend, vagy 
ked, vagy kőd gőg jelentő, vagy legalább valakit kevésbe 
vevő megszóllításnak tartaték. Még jól emlékezem mikép’ 
Istenben boldogult gróf Eszterházy Károly egri püspökét, a’ 
ked szótska sokak előtt nagyon gyűlöletessé bélyegző.

Nyelvünk az ön szó nélkül meg- ’s felszóllításokban való
ban ellehet. A’ kegyed szó nyelvünkön azt érteti, mit a’ 
régi görög khárisnak mondott, noha kháris nála grátziát is 
tett személyző értelemben. A’ levelek’ elején szokásos meg- 
szóllitás azttevé: üdvözlégy, vagy kedvezz, kegyezz.
A’ alkalmasint khárisból származott. A’ kegy tehát a’
szép érzelmű régi görögöknél valami üdvözletesnek látszott. 
Érzem is , hiszem is, hogy se Sophocles, se Homer, akár 
csupán nagyobb , akár csupán kisebb rangú személyek köztt 
folyó, vagy vegyes társalkodásban folytatandó megszóllításra, 
nem javalott vala oly szót, mellynek segedelme nélkül az ön
zés és önkény szavak’ értelme nem lett volna felfogható.

Mi pedig Hideg úr jegyzékét illeti, kérem őt vegye észre, 
mint íekszik szintannyi melegszivűség a’ kegyed, valamint 
hidegség az ön szó alatt. Ha Hideg urat netalántán valaha, 
akár mátkája, akár élete párja hidegen fogadná, mondja neki: 
„kérem kegyedet ne legyen oly kegyetlen“ és tapasztalamba, 
inikép’ ezen magában csinos leczkét foglaló kegyeddeli meg- 
szóllítás legalább kedvező mosolyt, és több dacz-l'ogyást esz
közöl ki számára, mint a’ némellyek szerint kevésbé kegyet
len, ’s feszetlenebb , és hasonlithatlanúl jobb ön szócska né- 
kie szerzett volna.

Béfejezetiil még egy igen lényeges jegyzést kell tennem. 
A’társalkodási egyenlőség elébb utóbb a’ társaságit húzza maga 
után. Amazt. i. az erkölcsökben fekszik, a’ társaságié pedig a’ 
törvényekben. Mivel pedig elébb utóbb az erkölcsök után indúl
nak ’s fejtődnek ki a’ törvények, az egész történetírás mutatja 
minden nemzeteknél, mint hajt vagy hajlít legalább,a’társal
kodási’s társasági szellem köztt kissebb vagy nagyobb mérték
ben előforduló össze nein hangzás, vagy az arisztokratzia, vagy 
a’ demokratzia felé valamelly nemzetet. A’ régi görögöknél 
és rómaiaknál té-ezték egymást a’ polgárok mind társalkodási 
mind társasági életben. E ’ szokás nem vala nálok nagy ellen
tétben az erkölcsökkel ’s a’ társasági intézetek’ egyéb for
máival. Míg a’ demokratzia uralkodott kissebb nagyobb mér

rand ur is hasonlót fog cselekedni királyi meghívás’ követke
zésében ; de mi (a’ Temps) alig hiszszíik, hogy neki ezen 
utat egészségállapotja megengedje. Egyébiránt ezen házasság 
merő családi ügynek tekintetik ; a’ kormány nem fog az or
szágtól e’ czím alatt semmi költséget kérni, ’s igy a’ kama
rának nem is lesz alkalma az uralkodóház által kötött házas
ságokat vitatás alá venni. Egy milliót nyerünk, s egy her- 
czegnőt, vesztünk.

A’ L a f f i t e  ur által alkotott részvényes-egyesület folyó 
October’ 2dikán tartá legelső gyűlését , mellyen a’ részvény-' 
esek nagy számmal jelentek meg. Laffitte ur egy beszéddel 
nyitá meg az ülést, melly köz tetszést nyert ’s ki fog nyom
tattatni. A’ társaság e’ nevet vette föl: „Altalányos pénztár 
a’ kereskedés’ és műipar’ számára.“

A’ burgundi tudósítások igen szomorítók az idei szüretre 
nézve; Champagneban is alig jutand egy p i e c e  bor 50 h e 
c t a r e  szőlőföldre. Azonban Ai’ derék szőlőhegye elég jó mi- 
nemiiségii bort fog adni; a’ mi pedig a’ mennyiséget illeti, 
hiszen vannak champagnei borgyárok.

Telegrafi tudósítás a’ Moniteurben (octob. 7.): „Toulon, 
October’ 5dikén, 2y2 órakor. M e d z s e z - a m a r i  f r a n c z i a  
t á b o r ,  oct. 1. General Damrémont a’ hadministerhez. Se
regünk indul. Az első brigáda N e m o u r s  kir. herczeg ő ma
gassága’ parancsai a la tt ,  ’s a’ második T r e z e l  gén. paran
csai a la t t ,  ma mennek által a’ I t a s - e l - A k b  án. A’ sereg’ 
többi része holnap indul. Az idő szép.“

Telegrafi tudósítás a’ Moniteurben oct. 9 dili érői: „Toulon, 
oct. 5 . ,  délben. E’ h. Íjén a’ három első brigáda Nemours k. 
berczeggel és Damrémont generállal, az ágyuk’ részével ’s 
az élelemszekerekkel átkelt a’ Seybouse vizén. Az idő szép 
volt. A’ többi hadnak más nap a’ negyedik brigáddal kelle 
kiindulni. Reményük, hogy ödikán az egész had Constanti
ne’ falai alatt leszen egybegyülve. — A’ 1 2 . számú ezred’ ’s 
a’ város’ (Bona) egészségállapotja tetemesen javul. Marseille- 
ből érkezett 300 ló és 200 pattantyús oct. 2dikán szállott ki, 
’s azonnal a’ tábor felé utasítatott.“

Spanyol ország*.
T e l e g r a f i  t u d ó s í t á s .  („Moniteur“ oct. 8 .) B a y o n 

ne ,  oct. 6 . esti 7% órakor. „A’négy minister (Pizarro, San- 
Miguel, Salvato ’s Gonzalez Alonzo) által benyújtott lemon
dások’ következtében épen most alakított uj cabinet követ
kező személyekből áll: B a r d a j i ,  statustitoknok (a’ kiil- 
iigyek’ ministere); B a l a n z a t ,  hadminister; C a s t e j o n ,  
igazságminister; P e r e z  Rafael, a’ beliigyek’ ministere; 
Jose Maria P e r e z ,  ideigleni pénzügyminister; U l l o a ,  a’ 
tengerészet’ ministere. — Az uj ministerek közül egy sem 
tagja a’ cortesnek; eddigi viseletűknél fogva hihető, hogy

tékben, akár a’ születési akár a’ vagyoni arisztokratzián , a’ 
társalkodási viszonyok és így szóllásmódok is , több merész

letet, több egyenlőséget mutathattak. M áskép’ van a ’ dolog
mikor az arisztokratzia zabolázza a’ demokratziát , mint a’ 
mostani Európában,  hol a’ franczia felforgatás után is, az 
annyi századok óta meggyökerezett arisztokratzia mintegy a’ 
népek’ vérébe ment ,  az erkölcsökben megrögzött, ’s a’ tár
salkodási szokásokbul ki nem irtathatott. Szemlélkedjünk 
csak magunk körül; ugyan nem nyájasabb e p. o. a’ legelső 
dáma egy mesterember’ nőjével, szintúgy nálunk, valamint 
franczia országban, és angliában, mint egy kalmár’ felesége? 
Minél gazdagabb a’ kereskedő, vagy a’ nagy ú r ,  annál lee- 
reszkedőbb. A' nagy urak’ cselédjei töbnyire rátartóbbak mint 
uraik. Szobaleányok’ báljaiból kirekesztetnek a’ szolgáló-le
ányok. Mennyünk akármellyik faluba , nem tartja-e magát 
a’ legszegényebb telkes-gazda elébvalónak, a’ leggazdagabb 
félház helyesnél, vagy zsellérnél? Olly igaz, hogy az er
kölcs és törvény viszonos köreiben, az arisztokratzia’s de
mokratzia köztti egyensúly’ kieszközlése, a’ sztatusz-tudomány- 
nak egyik legnehezebb feladásihoz tartozik, és véghetetlen 
mélység fekszik Tacitus’ mondásában : facilius laudari, quam 
inveniri, et si invenires, hand quaquam diuturna esse potest. 
Mit kell hát a’ társalkodási egyenlőségen érteni? bizonyo
san nem. egyebet mint azt, hogy viszonos jó-szivűség uralkod
jék benne, azaz: hogy a’ nagyobb, a’ hatalmasabb, nyája
sággal viseltessék a’ kisebhez, szegényebhez , ez pedig sine 
pudore subrustico, bátran ugyan, de bizonyos tartózkodással, 
szerénységgel és udvarisággal amaz iránt. Már most kérdem, 
vagyon-e a’ társalkodási illy étén szellem’ fenntartására , be
szélgetés közben meg- ’s felszóllítás gyanánt, eddigelé alkal
masabb szónk nyelvünkön a'kegyednél ? mellynek mind ked
ves hangzatja, mind már értelme is arra emlékeztet , hogy 
ezt a' jó nevelésű szellemet fenntartsuk.

Az uralkodóháziak így szóllítják egymást németül. „Euer 
Liebden,“ de hiszen a’ viszonti vonzódás, kegy és szeretet, 
az szerint emberi, mind keresztényi szellemben; nem egye
dül a’ legnagyobb urakra szorítandó. Oly kevés melegség van 
az önbe, hogy valahányszor hallom, akaratom ellen is min
dég kedvem jő ismétlem Sterne’ vallomását: „I confess I do 
hate all cold conceptions, as I dothe puny ideas which en
gender them,“ azaz: „Annyira gyűlölök minden hideg fel
fogásokat, mind azon piczi eszméket, mellyekből származ
nak.“ Ennyit, (talán bővebben is mint kellett volna) a’ ke
gyed ’s ön szócskákról.

Ajálván magamat kegyed’ tapasztalt jó-voltába, és szíves
ségébe, szokott tisztelettel maradok drága kedves szerkesztő 
úrnak hajlandó szolgája— Szent-Míhálytt Szabolcsban, octb, 
másodikán 1837. Gr. Desewffy Já'scf.

* Xémelly hont tárgyakról.
(Folytatás.)

Megérkezett immár Angliából, ama’ hires építész C l a r k e  
más két jeles rajzoló ’s derék inüértő térfiúval; most tehát 
a’ fő feladás azon terv, hová kelljen a’ hidat épitn i; vasból, 
kőből, vagy csak fából e (mitől Isten őrizzen, nehogy a’



az előbbi igazgatóság által követett rendszer folytattatni 
fog.“

A’ „Moniteur“  oct. 7én következő telegrafi tudósítást kö
zöl Bayonneból oct. 4ről: „ E s p a r t e r o ’ tudósítása szerint 
ezen general sept. 24dikén két mérföldnyire volt Atienzától, 
hol don Carlos vala, ’s ennek hátseregéből 2 5dikén 30 em
bert fogott el. A’ praetendens, mindig meredek gyaloguta- 
kon futva, átkelt a’ Dourón, hogy Zariateguyval egyesüljön; 
’s 27dikén túl vala Arandán. Espartero folyvást sarkalta őt. 
—• Az arragoniai mozgó csapatok’ parancsnoka B o n n e t  ül
dözőbe vette M o r e n o  generált,  ’s hadából Tena főtisztet 
és 50 carlistát e lfogott 's  200 puskát zsákmányolt; Moreno’ 
többi serege Cabrerával egyesült , ki 27dikén, csupán 2000 
em b e r re l , Cantaviejába visszatért. Oraa Teriidben volt. 
Guergue folyvást fenyegeti a’ határszélen fekvő helysége
ket.“  — A’ „Quotidienne“ ezen telegrafi hírekre következő 
jegyzeteket teszen : „ f ia  don Carlos mindig m e r e d e k  g y a 
l o g ú t o k o n  f u t ,  akkor neki,  úgy lá tsz ik ,  nagy zavarban 
kell lenni ágyúi m ia t t ,  mellyek pedig még sem estek Espar
tero’ kezébe. E gy ,  a’ carlosi hadtól elvett ágyú kétségkívül 
olly diadali jel lenne, melly szintúgy megérdemelné a’ hiva
talos tudósításokba ik ta tás t ,  mint harmincz elmaradozónak 
fogolylyá tétele. Mi nem ismerjük azon Moreno generált ,  kit 
Bonnet christinoi vezér kerget; a’ carlosi főtiszti kar’ feje 
(Moreno) kétségkívül a’ had’ derekával van; a’ telegraf min
den hihetőség szerint hibázott a’ névben. Térnél 12 sp. mér
földre esik Cantaviejától. Méltán csodálhatni,  mikép engedte 
O raa,  húsz órai menet ’s három egymást követő győzedelem 
u tá n ,  mellyekben a’ earlosiakat mindenkor teljesen szétverte, 
Cabrerát illy messze haladni. A’ mi azon 2000 embert illeti, 
mellyből most Cabrerának egész ereje á l l , erről nem aka
runk vitatkozni; támadja meg csak őket O r a a ’s veszítse el 
.az ü tközete t,  akkor, bizonyosak vágj unk, a’ carlisták mind
j á r t  tízszer annyian lesznek.“  —

Telegrafi tudósítások a’ Moniteurbcn oct. 9dikéről : „Bay
onne, oct. 7dikén. Egy expeditio , melly részben sikerült is, 
és mellynél lord J. II ay közremunkált ,  indult ki San Seba- 
stianból e’ h. Odikán , hogy G uetariá t,  egy a’ carlosiak’ ke
zében levő biscayai kisded k ik ö tő t , meglepje. Más nap az 
cxpeditio tetemes zsákmánynyal tért vissza. — San Sebas- 
tianban hire volt,  hogy don Carlos visszatért Navarrába. 
Sanz’ csapatjai, mellyek Cabrerától elváltak, hogy dón Car- 
lossal egyesüljenek, a’ Madriddali közösülést (Saragossán 
által) két napig megszakaszták.“  A’ „Quotidienne“  ezen te
legrafi tudósitá.shoz következő megjegyzést teszen: chri-
stinók, kik a’ bask tartományi erősségeket még mind bírják, 
igen szomorú helyezetben lehetnek , ha a’ telegraf kénytelen, 
egy védetlen fa lunak , melly csak két mérföldnyire esik San 
Sebastiantól , megrohanását győzedelem gyanánt hirdetni.

hegy egeret szüljön); lábak nélkül e,  vagy hány lábbal, 
milly költséggel ’s miképen? Örömünkben szinte felriadnunk 
k e l l e n e ,  tud v á n ,  hogy a’ ragyogó, szellemdús, semmi fárad
ságtól sem ir tózó , olly sok hazafiúi dolgot ritka állhatatos
sággal kivivő ’s mint országgyűlési szónok és iró védelmező 
gróf S z é c h e n y i  István e’ vállalatra az európai pénzaristo- 
cratiának legmagasb fokán álló S in  a báróval, ki hir szerint 
sok millió ezüst forintnyi értékkel, ’s igy több pénzzel bir, 
mint egész tartományok, e’ vállalatra egyesült. — IIol ékes
szólás, tudom ány, komoly akarat és tömérdek tőkék vezér
lenek valamelly nagy vállalatot, ez utóbbiak rendszerint a’ tő 
kepénzesek által jobbára minden műipar’kárával csak pénzcsar
nokokra ’s nyerekedésekre fordittatnak , ott az akadály n é l 
küli kivitelnek csakugyan könnyűnek kellene lenni.

Gróf Széchenyi — mint épen a’ gőzhajóvali magasztalt 
utazás az utazók’ hálájára bizonyítja ; mint a’ „Maria-Anna“  
Linczbe ’s innen visszafelé Bécsbe mentekor közönségesen 
csodáltatik — Magyarország’ számára sok nagyot törekedett 
életbe hozn i ;  minélfogva bizton rem énylhetnők , lioíry ő ’s 
báró S in  a módot fogtak találni a’ műveltség’ ’s kereskedés’ 
előmenetelét tárgyazó nagy köz hasznok’ megszerzésére, a’ 
nélkül hogy ez az országnak nehezére esnék ; sőt a’ nélkül, 
hogy az említett sarkalatos kiváltságok megsértetnének; mint 
ez egy férfiútól, ki olly rövid idő alatt annyi milliót szerzett, 
ki azáltal országnagygyá, ’s ha a’ szerint akarna élni, az eu
rópai nagy urak’ egyikévé lön, méltán várato tt;  mint ő nála 
teremtőhöz hasonlólag , a’ dolog’ könnyű kivitelére csak er
szénye’ kinyitása kivántatnék, hogy ezáltal magjának a’ ma
radék’ örök háláját biztosítsa. Most már a’ nem rég nyom
tatásban megjelent tanácskozásokból olvassuk, hogy száz 
évre kéretett kiváltság a’ járandóság’ beszedésére; hogy a’ 
partoknak a’ hid’ mindkét részén teendő szabályozása végett 
a’ Duna mellett nyerendő épitöhelyeknek, mellyek közül né- 
mellyiknek öle most már 80 ezüst forinttal is fizettetik, tu 
lajdona kivántatott. Ez a’ közönséges vélemény szerint a’ 
sok millióhoz még egy keveset adna ,  ’s a’ tengerkincset sza- 
poritná egy borszivattyuhoz hasonlólag, hol végre magában 
a’ hordóban egy csep bor sem marad. E zt  nem reményijük, 
sőt azt is olvassuk, hogy mások ugyanazt csak 30 évig ta r
tandó kiváltság mellett készek teljesíteni a ’ nélkül, hogy tu
lajdont követelnének *); de még dicséretesbet olvasunk olly- 
anok ró l , kik az egész tőkepénzt minden költségekre nézve 
három évre akarják kölcsön adni 4 x/2 percentért ,  minden 
egyéb pótlás nélkül. Ila az ország, azaz a’ vármegyék mind
nyájan , egy nagy tőkepénzt 4 percent, hypothecára kölcsön 
vennének , és pedig nemcsak ezen hídnak, hanem Pozsony- 
nál és Komáromnál is és a’ hol az ország kívánja, hasonlók-

*) Ezen társaság, mellyben a’ pesti nagykereskedő W o  d i á n  er  Sá
muel kölcsönözi nevét, számos érdemteljes és gazdag tagokat fo<>-lal 
magában, mellyek közt csak a’ S z t á r a y ,  O r c z y ,  D i e t r i c h ,  
M a r c z i b á n y i  stb. nevek elég biztosságot nyújtanak a’ legköltsé- 
gesb hídnak felépithetésére. A’ dolog’ állása legjobban kitetszik 
azon „rövid figyelmeztetés“ által, mellyet e’ társaság f. e. junius’ 
12én az álló hid’ tárgyában kinevezett küldöttségnek benyújtott, ’s 
melly ezen értekezés’ végén áll. A’ szerit.

f

Megjegyzést érdemel , hogy a’ christinók ezen nagy hadi te t t ’ 
kivitelére lord J. H*y’ hadi hajóira szorultak , Holott a’ szá
raz felől sokkal rövidebb az út a’ két hely között ; valamint 
az i s ,  hogy mindjárt más n ap ,  miután sokat zsákmányoltak, 
azaz sokat raboltak ,  kénytelenek voltak San Sebastianba 
visszatérni.“

A’ madridi „Gaceta“  szüntelen L u c h a n a  grófnak a’ had- 
ministerhez küldött tudósításait közli az ellenség’ fizetéséről, 
mellyet a’ nevezett gróf soha sem ér u tó i ,  ’s tudósításaiban 
mindig 20 — 30 fogolyról beszél,  kik az utóseregból estek 
hatalmába.

Madrid, sept. 27.
Mióta a’ praetendens Madrid alól el kezdett vonúlni, ka

tonái közt ,  úgy látszik, nemcsak elcsüggedés, hanem a’ 
fenyítéknek tökéletes felbomlása állott be. Brihuegánál ke
vésbe m ú lt ,  hogy dón Carlos L u c h a n a  (Espartero) general 
által be nem kerítetett ’s tiszti karával együtt fogságba nem 
e s e t t ; azonban szerencsésen elinalt mégis Alcolea del Pina- 
ron keresztül Medina Celibe vagy Siguenzába. Alcoleában 
katonái megbocsáthatatlan csínyokat követtek el. A’ posta
kocsit, melly Saragossa felől érkezett épen oda , egy jól öl
tözött ’s jó 1 o v ú carlosi tiszt öt közlegénynyel (láncsások vol
tak) megáll ítá, ’s a’ beniilő három utassal, t. i. az angol kor
mánytól gén. O r a a ’ főhadi szállására biztosul küldött L a c y  
ezredessel ’s annak két segédtisztével, felette durva módon 
bántak. Az utasoknak bajuszait k itépték , ládáikat feltörök, 
’s lá tván , hogy azok angolok ’s leveleik vannak az angol kö
vethez, mind az utasokat mind holiniaikat magokkal elhur- 
czolák. így adta elő az itteni hivataloknál a’ postakocsi’ ve
zetője a’ dolgot. Csakhamar e’ történet után a’ három angol 
tisztnek cselédei is megérkeztek egy paraszt szekeren Alcol- 
e á b a , ’s őket egy másik carlosi csoport kifosztogatással 
fenyegette ; minthogy azonban a’ kocsis ezen katonákat is
m e r te , 20 piaszter’ letétele mellett embereit megmentette. 
Sokkal roszabbul volt a’ szinte Saragossából jövő gyorsko
csinak d o lg a , mellynek utasai mindenökből kifosztottak , sőt 
még egy kisded is minden ruha nélkül hagyatott. A’ carlis
ták it t  azt beszélték , hogy ők ama’ három angol tisztet agyon - 
lőtték. Minthogy tehát azóta semmi hir sem jö t t  felölök ’s 
igy legalább is fel kell t e n n i , hogy őket a’ carlisták fogva 
ta r t ják :  az itteni angol követ nagy nyugtalanságban van mi- 
attok, ’s meghagyta W y l d e  ezredesnek, ki mint angol biz
tos gr. Luchana’ főhadi szállásán van , hogy menjen a’ prae- 
tendenshez ’s kívánja tőle a’ tisztek’ k ibocsáttatását; azon
ban nem lévén hihető , hogy mostani helyezetében a’ prae
tendens akarmi angol hivatalbelit is maga elébe bocsásson, 
V i l i i  e r  s ur egyszersmind egy tegnap elindult franczia ku
rír  által lord P a l m e r s t o n  hoz is ir t további utasításokért.  
Kétségen kívül van, hogy Angliában igen hajlandók lesznek,

nak építésére ; ha a’ fölveendő tőkepénz csak a’ legsziiksé- 
gesh utaknak minélelőbbi megcsináltatására, a’ Pest és Szol
nok között építendő több mint egy század óta tervezett csa
torna’ létesítésére ’s Buda ’s Pest varasokban élőfák’ ülteté
sére ’s jó utczakövezet’ készítésére fordíttatnék, hogy a’ tudo
mányok’ academiájához , musaeumhoz és Ludovicaeához lega
lább biztosan 's kényelmesen lehessen eljutni; ha ollyan tő
kepénzesek, kik közfii olly sokan magyar termények, dohány, 
gyapjú stb. által nagy urakká le t te k ,  ezen tőkepénzeket 4 
percentért 30 évre kölcsön adnák, e’ vállalatokat minden más 
érdek nélkül magok intéznék : úgy virágzó kereskedésünk ’s mű- 
iparunk, elméleti kérdések h e ly e t t ,  mellyek boldoggá sen
kit, hanem mindnyájunkat egymás közt egyenetlenekké tesz
nek, és a’ szükséges szeretet helyett csak gyfilölséget szülnek 
az országban, fenjen magasztaltatnék. Ha a’ vármegyék, jó 
szágbirtokosak (földesurak) , városok és alattvalók összesen, 
ezen tőkepénz’ visszafizetését, az utóbbiak ugyan az adó’ 
módjára , a’ többiek pedig mint más ajánlatoknál (oblatum) 
magok között felosztanák: ez senkinek sem fogna nehezére 
esni ; az egész o rszá g ’s minden termesztő, nagy hasznát lelné 
benne, ’s kétségkívül ötven percent nyereséggel juta lmazná 
meg a’ hazafi áldozatot^ de senki sem nyerne többet, mint 
magok a’ nevezett tőkepénzesek, kik többnyire nagy birtoko
sak és kereskedők egyszersmind; ’s ez bizonyos próbakőül 
is szolgálhatna az igaz hazafiakra nézve, kik aztán mint Hlyé
nek igen méltók volnának arra ,  hogy mint magyar nemesek 
és országnagyok (mágnás) az egész országtól örömzajjal fo
gadtassanak. P. F.

l t ö v i d  f i gy el m ez t e t é  s.
Báró Sina azt mondja : hogy ha az előre teendő vizsgálatok’ 

következésében a’ hídépítésnek lehetőségét technical és pénz
ügyi tekintetben át fogja lá tn i ,  kész annak építését magára 
vállalni. Az ő ajánlása is csak talánra megy k i , mert nem 
azt mondja: „É n  saját veszélyeztetésemmel a’ hidat felépítem, 
mert tudom, vagy hiszem stb., hogy le he tséges ,’s hogy hasz
not is fog hajtani.“  Ha igy nyilatkozott volna, úgy a’ dolog
nak illy féle előhaladását tartóztatni vétek volna. — Azonban 
ezen ajánlattal nem siettetik a’ czélnak elérése, mert báró 
Sina határidőt nem szab, mellynek lefolyása után vagy alatt 
előleges munkáit végzendi, sőt hátrá lta tik , ha báró Sinának 
a’ vállalat illy módon átada tik ,  mert azon időközben azon 
előleges munkákat egyéb senki sem fogja tétetni.

Ha már egy, két, három esztendő’ lefolyta után báró Sina 
azt nyilatkoztatja, hogy az ő emberei által te tt  vizsgálatokból, 
mellyeket nyilvánítói még eddig nem is volna köteles, a’ do
log’ lehetetlensége kiviláglott, úgy vége szakadna az egész 
dolognak. Ha pedig concurrentia van, ’s más is dolgoztat, 
talán kedvezőbb következmény sül ki, ’s legalább több oldal
ról lesz felvilágosítva a’ tá rgy ;  ’s lehet, hogy más valaki le
hetőséget fedez fel ott, hol báró Sina csak lehetlenséget lát, 
lehet, hogy jobb műértőkre talál, megelégszik hét nyolez per- 
centum nyereséggel, holott amaz kilencz, tiz, tizenegy stb. 
percentumot kíván , szóval báró Sinán kívül még mások is 
ta lál tathatnak,!  kik képesek valamit észszel ha nem is olly 
szörnyű mértéktelen nyerekedési vágygyal kivinni, ’s ezeknek

’s méltán i s ,  ezen tisztek’ elfogatását — kik ,  mint az angol 
követség’ tag ja i ,  mert ezen charactert adák nekik, a’ népjog1 
védelme alatt állottak — úgy tekinteni,  mint egy vakmerő 
kihívást a’ praetendens1 részéről,  s azt mint illyet minden 
lehető módon megboszulni.

September’ 22ikén elfogadta a1 cortes azon biztossági j a 
vaslatot, melly szerint, a’ többi közt, minden Európában le
vő spanyolok, kik a’ kormány’ engedelme nélkül küllőidén 
ta rtózkodnak, ’s három hónap alatt az alkotmányra hitet 
nem tesznek ’s a’ királyné’ kormányának hűséget  nem esküsz
nek, minden nyugpénzöket, fizetésüket, rendeiket ’s t isz te
letbeli hivatalukat elvesztik és többé semmi hivatalra sem a l
kalmaztathatok. Ezen határozat azon spanyolokra is kiter
je d ,  k ik a ’ kormány’ engedőimével mulatnak a’ külföldön, ha 
azok a’ kitett idő alatt az alkotmányra meg nem esküsznek.

A’ gén. Q u i r o g a  által kiadott azon ti lalom , hogy a’ ma
dridi hírlapok a’ hadi mozdulatokról szólni ne merjenek, 
visszahuzatott.

A’ „Constitutionnel“  által közlött azon h i r t ,  mintha dón 
Carlos súlyosan megbetegedett volna, a’ „G aze tte“  és több más 
hírlap mesének és üres koholmánynak mondja.

P o r t u g á l i a .
Lissabon , sept. 18-

Törvényes trónörökös’ születése igen fontos volt olly or
szágban , hol a’ trónöröködés olly gyenge lábon á l l ,  a’ trón- 
követelők pedig annyin vannak, hogy a’ királynénak magzat 
nélküli halála’ esetében közöttük támadandó v i ta ,  ezen úgyis 
olly szerencsétlen , polgárháborúk miatt egészen tönkre j u 
to t t ,  a’ political pártok által annyira elszaggatott s ta tus’ 
zűrzavarait még szaporítani fogná. Legelőbb is d ó m  M i
g u e l  állana ismét elő ; nagy pártja gyámolítaná. D om  P e 
d r o ’ második leánya , J a n  u a r i a  Brazíliában, azt monda
ná : Én vagyok nőném után a’ legközelebbi trónörökös. — 
Nem, viszonozná dom Pedro’ özvegye, leányom donna A m e 
l i a  közelebbi joggal b i r ,  mert donna Januaria a’ brazíliai 
trónra ta r tha t  számot. — Korántsem, igy szólna donna I s a 
b e l  M a r i a  infánsnő; donna Amelia Párisban született ’s 
nem lehet portugali k irálynő; ez engem ille t ,  mint dóin 
Pedro’ idősb bugát. — Nem,  az nem le h e t ,  kiáltaná donna 
A n n a  infánsnő, mostani L o u 1 é marquisné ; i t t  férfi utódok 
vannak, kiket a’ trón i l le t ,  én ragadom meg elsőszülöttem1 
részére a’ kormány’ gyeplőjét. — Ki tudna illy szövevényes 
pert eligazítani? Nem fogná e mindenik párt fölfegyverzeni 
liíveit, viadalra szállandó ? Nem fogna e egy hatodik párt, 
melly most úgyis m ozog, t. i. a’ respnblicai, azután egész 
erővel föllépni ’s mondani: Közfiletek egyet sem illet a’ ko
rona,  nekünk nem kell többé korona; takarodjatok! — De

olly hirtelenkedve ’s peremtorie minden utat elzárni csak
ugyan sok és törvénytelen.

Pedig báró Sina azon pénzért, mellyet előleges munkákra 
forditand, és mellynek fele neki arra adandó volna, mit nem 
kíván! minő súlyos rabságba teszi száz évre a’ közipart? a’ 
nagy tarifával mennyire halasztja a' 26ik Art. 9ik §ában ki
tett czélnak elérését, melly a’ hídnak fizetés nélküli használá
sát tárgyazza? Ila a’ concurrentia által csak azon egyet is 
eszközölhetni, hogy az ország a’ fent irt czélt száz év helyett 
50 alatt érné el, már száz percentum nyeresége volna.

Ellenben a’ mi tervünk ebből áll: lszőr. Jótékony concur- 
rentiát provocálunk a’ terv’ és előleges munkák’ nyilványitása 
á l ta l ,  hogy az országnak ’s maradékainknak mennél kedve
zőbb feltételeket szerezhessünk; e’ végre 2szor. Előleges 
munkákra teendő költségek’ vitelét magunkra vállaljuk, akár 
ezeket a’ nagyméltóságú Küldöttség eszközöltesse, akár mi 
magunk. Az elsőt azért javaso l tuk , hogy igy nyilványossá 
tétetvén, több és nagyobb concurrentiát provocálhassunk, a’ 
mi a’ második esetben nem történik , mert akkor úgy mint 
báró Sina javasolja, tervünket csak annak idejében köteleztet- 
nénk a’ Küldöttségnek előm uta tn i , nehogy más minden költ
ség nélkül használhassa. 3szor. Ha az építés lehetetlennek 
találtatík, költségeinknek visszatérítését az országtól nem kí
vánjuk. 4szer. Ellenkező esetben csak úgy, mint akárki más, 
tartunk számot a’ vállalatrai concurrentiára. 5ször. Sem ked
vezést, sem elsőbbséget nem követelünk, sem 6szor feltéte
leket,  a’ tarifának idő előtti meghatározását nem kívánjuk, 
mert ezek úgy is a’ törvény’ értelme szerint csak akkor hatá- 
rozta thatnak me g,  ha a’ terv és költség’ kiszámítása a’ Kül
döttség által elegendőleg rostálva lészen. 7szer. Ha már va
laki az építést felvállalandja, pénzünket az által aisszatérí- 
te tn i ,  és Sszor az actiáknak *4 részét nekünk általadatni kí
ván juk ,’s ez volna a’ mi fáradságunknak egyedüli, de méltó ju 
talma. — Mellyik a’ két terv közül mérsékeltebb ? mellyik 
lenne a’ hazának nagyobb hasznára? könnyű megítélni. — 
Tegyük fel, hogy a’ czél’ elérése végett áldozatokat kelljen 
tenni, legyenek e azok ollyanok, hogy egy próba miatt mindjárt 
a’ jövendőségnek jobb reménye örökre el legyen zárva?

Báró Sina kíván minden concurrentiát tavoztatni.  — Mi 
provocáljuk azt. — Báró Sina előre kiköt terhes feltételeket. 
— Mi alkalmat nyújtunk, hogy a’ legkedvezőbbek lehessenek, 
mit báró Sina kizár. — Báró Sina nem mondja, hogy defi
nitive épít,  nem biztosítja arról az o rszágo t ,  mert még a’ 
kivihetőség probléma. — Mi is azt teszszük. — Báró Sina 
törvényelleni határozásokat kíván. — Mi a’ törvényt egész 
kiterjedésében megtartani kívánjuk. — Báró Sinában vagyon, 
úgy mondják, nagy biztosság; ámde ő is részvényeseket ke
res, és fog keresni. — Azt mi is fogjuk tenni,  mert egyes 
személyben elegendő biztosság még sincs, bár milly gazdag 
legyen is. — Most pedig a ’ biztosság’ kérdése csak abban 
forog, ha előleges munkákra elegendő fundus van e vagy 
nincs? I la  a’ vállalatról magáról lesz szó ,  akkor lesz még 
csak helye ezen kérdés’ méltó és szükséges l'eszegelésének. 
Költ Pesten, junius’ 12kén 1837, Wodianer Sámuel és társai.



a’ gondviselés mindezt egy kir. herczeg’ szerencsés születése 
által e l távozta tta; egy ép gyermek született az ország’ szá
mára , atyja’ nagy kék szemeivel ’s anyja’ viruló arczaival bi- 
ró. Szerfölött kellene a’ népnek örvendeni e’ történeten ; de 
fájdalom ! nem úgy van a’ dolog; úgy lá tsz ik , mintha a nép 
többé képes sem volna örülni, e’ hirt a’ legnagyobb hanyag
sággal fogadván. — De mitől van e’ rendkívüli hanyagság? 
méltán kérdhetni. Alkalmasint következő főokai lehetnek: 
1807dik, tehát 30 év óta , midőn a’ királyi család, Brazili- 
ába költözött, a ’portugálok elvesztették királyi házuk iránti 
szeretetöket; 13 évig olly kormány’ uralkodása alatt lévén, 
melly rájok nézve terhes vo lt ,  szabadulásról gondolkoztak; 
azt az 1820ban kikiáltott alkotmány által vélék elérhetni. A’ 
jó ,  de gyenge király, d ó m  J o a o ,  visszatért Braziliából, 
alkalmatlanná ’s képtelenné lön a’ nép’ szeretetének isméti 
megnyerésére. Azután az 182Sdiki forradalom által teljes fe
jedelmi jogait visszanyervén, házi czivódások, ’s a’ királyné’ 
’s dom Miguel infans’ összeesküvései zavarák meg jó szándé
kait,  ’s megholt a’ nélkül, hogy népétől gyászoltatnék. — 
Mindaz, mi ez idő óta tö r tén t,  nem vala képes a’ nép’ sze- 
retetét uralkodóháza iránt kifejteni ’s állandósítani. Dom Pe
dro , azon időpontig, mikor Portugáliát dóin Migueltől meg
szabadította, még a’ portugali néptől is gyűlölteivé előbbi 
viselete m ia t t ,  mellyet mint braziliai császár Portugália iránt 
m uta to tt ,  nem élt annyi ide ig ,  hogy a’ nép’ visszanyert sze- 
retetét állandósíthatta ’s királyi leányának örökül hagyhatta 
volna , kinek most már gyenge korában gyámoltalanul kelle 
igazgatni a’ kormány’gyeplőjét, bizodalmát olly tanácsosok
ba helyezvén, kik nem mindig tanácsoltak j ó t , sok hibát kö
vettek e l ,  ’s a’ helyett hogy az ország’ javát előmozdítanák, 
azt a’ legnagyobb pénzügyi zavarba hozták ,  melly végtére 
ismét az alkotmány’ végromlását ’s a’ mostani polgárhábo
rút vonta maga után. Azon nép, melly az ország’ minden sze
rencséjét ’s szerencsétlenségét a’ fejedelmi háztól számlázott
nak szokta tekinteni; azon nép , mellyre a’ fejedelmi háztól 
már 30 év óta semmi jó nem három lott ,  e’ szerint sem hű
séggel sem szeretettel nem viseltetik iránta ; részint pedig az 
úgynevezett szabadelmii érzelmek’ elterjedése által a’ királyi 
személyek a’ nép előtt minden tek in te tüket, melly annak kü
lönben annyira sajátja, elvesztették. Épen nem csodálhatni 
t e h á t , ha a’ néptömeg a’ mostani trónörökös’ születését a’ 
legnagyobb hanyagsággal fogadja.

Lissabon, sept. 28-
Midőn a’ hadminister a’ chartisták’ megveretésének hírével 

a’ palotába m ent,  a’ királyné betegséget s z in le t t , hogy a’ 
kívánt audientiát elmellózhesse. E ’ szerint azon te h e r ,  hogy 
a’ ministernek utált szerencse-kivánatit elfogadja, a’ királyt 
érte, k i ,  a’ mennyire csak lehe te t t ,  vidor képpel fogadta a’ 
szomorú hirt. Midőn azután a’ királynéhoz ment ’s vele a’ 
hirt közlötte, kérdéimez: „Mi történik tehát most S a l  d a n- 
h á v a l ’s a’ herczeggel (T  e r  ce i r  ával) ? lehet e őket ide visz- 
szahozni?“  Mire a’ király előmutatta a’ capitulatiót, melly 
szerint Saldanha és a’ herczeg kötelesek elhagyni az orszá
got. Ekkor a’ királyné felkiáltott: , ,Miután már minden re
ménységünk elenyészett, legalább azon vigasztalást ohajtám 
magamnak, hogy azokat, kik legjobb bará tim , magam kö
rűi láthassam.“  . . .  Fél óra múlva azonban a’ királyné ismét 
olly vidor l e t t ,  mintha mi sem történt volna! (Sun.)

O l a s z o r s z á g * .

Nápoly, September’ 30-
Azon h i r ,  hogy egy franczia hajóhad készül partjaink fe

lé , három lineahajó által , mindenike 92 á g y ú s , valósula 
meg , mellyek tegnapelőtt estve veiének horgonyt kikötőnk
ben. Ezen pompás tömegeknek ’s a’ 276 tüztoroknak látása 
az itteni lakosokban nemcsak különös figyelmet, hanem némi 
aggodalmat is gerjesztett ,  minthogy a’ két kormány közt 
fenforgó kereskedési viták és Siciliának jelen állapotja min
denféle gondolatokra vezeték az embereket. E ’ hadi hajók’ 
közeledése annál feltűnőbb volt ,  minthogy a’ szokott üdvöz
léseket meg nem tevék, a’ várossal szemben, egy ágyulö- 
vésnyire, tökéletes csatarendben állottak fe l ,  ’s általában 
mindent önkény szerint cselekvének. Egyszersmind hire jö tt ,  
hogy egy másik hajóosztály a’ bájai kikötőben vete horgonyt, 
’s némellyek hozzá tevék, hogy Capri körül is lá ttak czikázó 
hajókat. A pénzcsarnokban egyedül e’ hajók levének beszél
getés tárgyai,  ’s mind a’ statuspapirosok’ , mind a’ termé
kek’ ára alászállott. A’ király ministertanácsot hitt egybe, 
melly késő éjig együtt volt , minden erősségbe katonák és 
hadi szerek tétettek ; éjjel ágyuk vitettek a’ város’ különböző 
kőpartjaira (quai) ; tüzes golyók (?) tartattak  az erősségekben

készen, ’s több efféle. Némellyek szerint a’ király ugyanazon 
éjjel személyesen sorba já r ta  az erősségeket. Mindezen t i
tokban vitt demonstratiók’ okairól a’ vélemények igen külön
bözők voltak ; többnyire azonban azt h i t t é k , hogy a’ fran
czia kormány az említett kereskedési vitás tárgyakban a' mi 
kormányunkhoz in tézett ,  de ettől mindeddig tekintetlenül 
hagyott kivánatinak akart e’ látogatás által több nyomósságot 
adni; ’s az t ,  úgy lá tsz ik ,  már el is é r te ,  mert a’ hajók ma 
re g g e l , épen úgy mint jöttek , azaz minden köszöntés nél
kü l,  ismét megereszték vitorlá ikat. . . .  U t ó  Í r á s .  A’franczia 
hajóhadacska elhagyá ugyan kikötőnket, de még öblünket 
nem. Ma estve azt beszélik, hogy e’ hajók azért jöttek, hogy 
a’ kormánynak, Angliával egyetértő leg , kinyilatkoztassák, 
miképen e’ két status ellene mond egy harmadik’ részéről es
hető beavatkozásnak, akanni történjék is ;  minthogy ők is 
(mind a’ ketten ?) megtartották Spanyolországra nézve a’ neu
t r a l i s t .  (Allgem. Zeit.)

Némelly olaszországi városokban mostanság megjelenő hir- 
lapok’ számának átnézete: Nápoly 35 ; M a jla n d 2 9 ;  Turin 
14; Palermo 13; Velencze 12; Róma 10; Triest 8 ;  l l o -  
rencz 7; Genua 6 ; Verona 5 ; Modena 5 ; Messina 4 ; Bo
logna 4 ; Lugano 3 ;  Siena 3 ;  Pisa 3.

N é m e t o r s z á g .
Tegernsee, oct. 9.

Szívemelő pillanat,  nyájas tónk’ partjain Németország csak
nem valamennyi uralkodó-házából tagokat egy családba egye
sülve lá tn i ,  i t t ,  hol hajdan M a x  (bajor) király életének 
legvidorabb óráit tö ltö tte ,  ’s hol most a’ királyok’ anyja, 
K a r o l i n a ,  tart  udvart. Anyjok ’s illetőleg nagyanyjok mel
lett lá thatni i t t  a’ bajor királyi felséget, szeretetre méltó h it
vesével; az özvegy ausztriai császárnét; a’ szász királynét; 
F e r e n c z - K á r o l y  ausztriai Főherczeg’ hitvesét négy virág
zó gyermekével; a’ porosz koronaherczeget és herczegné t; 
A m á l i a  szász kir. herczegasszonyt négy nagy reményű gyer
mekével; L e u c h t e n b e r g  herczegnét vejével, a’ hohen- 
zollern-hechingeni örökösherczeggel ’s két leányával; K á 
r o l y  bajor királyi herczeget; M i k s a  herczeget nejestül,  
fiástul és leányostul; ’s végre a’ hesseni és rajnai örökös 
nagyherczeget hitvesével, M a t h i l d e  herczegnővel. Mint
egy 240 személyre menő főbb és legfőbb urasági vendéget rejt 
kiséretestiil a’ vendégszerető vár ,  ’s az általányos vig kedv 
tanúja azon egyetértésnek és ragaszkodásnak, melly e’ szép 
kört é l te t i ,  ’s mellyben a’ királyi anya ,  mindnyáját egyenlő 
szeretettel ölelve, mint egy béke- és örömcsillag ragyog. Va
lamennyi herczeg és herczegnő mintegy bölcsője mellett já r 
dái i s m é t , gyermekkora’ édes emlékezetében , a’ mosolygó 
tónak partján , a’ hatalmas hegyek’ tövében, vagy újító völ
gyek’ árnyain; ’s minden hegyről, minden völgyből, minden 
ágról elélt vig napok’ viszhangja szól hozzájok. Már előbb 
vala Tegernseeben az özvegy (bajor) királynénak onokaöcs- 
cse , V i 1 m o s braunschweigi uralkodó herczeg ; ’s még vára- 
lik ugyanazon királynénak veje, az olaszországi utjából meg
térő F  e r  e n e z  - K á ro  l y  ausztriai Főherczeg. (Allgm. Zeit.)

October’ 6dikán tévé a’ bajor-wiirtembergi d u n a -  g ő z 
h a j ó z á s i  társaság által Regensburgban építetett gőzhajó 
legelső próbautját. A’ Regensburg és Frenghofen közötti tért 
a’ hajó lefelé 1 óra 13 perez ,  fölfelé pedig 3 óra alatt  futotta 
meg. Mind a’ hajó , mind az erőmű igen jeleseknek m uta t
koztak , ’s ha meggondoljuk , hogy a’ legelső próbánál egyik 
erőmű sem fejti ki teljes ere jét,  a’ bajor Dunán lehető ren 
des és fölfelé is gyors gőzhajózásnak kérdését már most is 
eldöntöttnek tekinthetni.

A’ k a s s e l i  rendek oct. 5dikén ültek i s m é t , elhalasztatá- 
sok után , legelőször egybe.

T ö r ö k o r s z á g * .

Konstantinápoly, sept. 27-
F. h. 22 . ,  23, és 24kén a’ szultán’ parancsára Ilaidar-Pasa’ 

síkján nyilvános mulatságok ta r ta t ta k ,  melly alkalomkor 
B a c h  asszony’ lovagmiivész-társasága adá mutatványait ’s a’ 
szultán’ ablakai alatt  török comoedia já tszato tt .  Ámbár ekkor 
a’ diplomatái kar nem volt meghíva ; mindazáltal a’ szultán 
az ausztriai cs. ír. internunciusnak és teljeshatalmu minister
n e k , S t ü r m e r  bárónak, szabad akaratjára hagyá , ezen ün
nepélyeken megjelenni. E ’ szerint Stürmer báró 23kán Hai- 
dar-Pasa’ síkjára m ent,  hol egy saját sátorban a’ nagyur’ ve- 
jé tő l  S z a  id  basától fogadtatott és a’szokott frisítőkkel meg- 
vendégeltetett. Stürmer báró elmenetele előtt meglátogató a’ 
nagyvezért, ki a’ muftival és ulemákkal a’ szomszéd sátorban

tanyázott. — Az országos hivatalokban számos változások 
történtek; többi közt Ameddsi R i f a a t  bey a’ bécsi cs. ud
varnál török követté neveztetett ’s mellé első titoknokul 
R a u f  bey adatott. •— F. h. 25kén „I. Miklós“  orosz gőzha
jón A u g u s z t  porosz kir. herczeg és L e u c h t e n b e r g  her
czeg e’ fővárosba érkeztek. Az elsőbbik kiséretestiil a’ porosz 
kir. követnél K ö n i g s  m a r k  grófnál, az utóbbik pedig a’ gö
rög kir. te ljeshatalmu miriisternél Z o g r a f o  urnái szállott 
meg. A’ szultán már megparancsolta a’ dachilie-miisztesari- 
nak (a’ belügyek’ statustanácsosának) S e r i f  beynek, hogy 
a’ két herczeget nevében üdvözölje. — Ugyanazon gőzhajón 
érkezett ide báró H a m m e r s t e i n  cs. kir. altábornagy t i
zenkét ausztriai katonatiszttel,  Wosneszenskből és Odessá- 
ból. —

Konstantinápoly, October’ 4 .
J á n o s  cs. hir. Főherczeg, B é l a  (Adalbert) porosz kir. 

herczeggel, ’s feldmarschallieutenant hg. Windischgrátz’ és 
számos hadi t isz t’ kíséretében „Marianna“  gőzhajón főváro
sunkba ma a’ Krimségből megérkezett. Az átkelés rendkívül 
zivataros időben tö r té n t ,  mi által ő cs. k. Fenségének meg
érkezte egy nappal későbben tö r té n t , a’nélkül azonban, hogy 
a’ gőzhajónak legkisebb baja esett volno. O Fensége Perában 
a’ cs. kir. internuncius’ palotájában vett szállást,  hol méltó 
elfogadására előre minden készület megtétetett. — A u g u s z t  
porosz k. herczeg ma volt audientián a’ szu l tánná l , mellyen 
L e u  c h t e n b  e r g Maximilian hg. is jelen volt. — Fővárosunk’ 
egészségállapotja folyvást jó.

Éj s z a k  a m e r i k  a.
Uj-York, sept. 8.

V a n  B u r e n  alkalmasint képes lesz kivinni azon tervét, 
melly a’ papirospénznek érezpénz általi elnyomását tárgyazza. 
Sokan azt hiszik, hogy e’ terv mindenkit tönkre teend; ám
de az ország’ segédforrásai olly nagyok, hogy sokat kiállha
tunk ’s a’ nyomást hamar kipihenhetjük. Már is észrevehe
tővé lön a’ javulás. Mindenki takarékosan él ,  ’s ritkán tö r 
tént olly kevés kéjutazás, mint a’ idei nyáron. Mindenütt 
bő aratás volt; a’ déli statusok több gabonát vetettek a’ szo
k o t tná l ,  ’s ezáltal kevésbé lettek függőkké az éjszaki statu
soktól. A’ déli ’s nyugati statusokban, úgy lá tsz ik ,  nem 
szándékoznak Anglia’ követeléseit kielégítetlenül hagyni, 
csakhogy természetesen időt kívánnak a’ fizetésre.

U j-y o rk i  hírlapok jelentik , hogy B o i r e a u  vagy M e li
n i e r  egy franczia hadi hajón oda érkezett; mire az „Uni- 
ted-States-Gazette“  azt kérdi,  megengedik e a’ lakosok, hogy 
a’ szárazra kiszálljon, ’s miután néhány szerencsétlen irlan- 
dit v isszautasítottak, befogadandnak e egy elismert gyilkost ? 
Ila ők e’ szörnyeteget városukba eresztenék, nem fognák 
megérdemelni, hogy amerikaiaknak neveztessenek. Ámlegyen 
Amerika szerencsétlen ’s elnyomott idegenek’ menedékhelye, 
de ne gyáva gonosztévőké, kik csak politicai tekintetek által 
kerülték el a’ vérpadot.

E g y v e l e g .

Odessába m. September hónapban következő fenséges sze
mélyek érkeztek : az orosz c s á s z á r  és a’ k o r o n a ö r ö k ö s  
nagyherczeg 17 .’s 18dika közötti éjjel; a’ c s á s z á r n é ,  Ma 
r i a  N i k o l a j e w n a  nagyherczegasszonynyal lökén ; M i
h á l y  nagyherczeg és I l o n a  nagyherczegasszony 17. ’s 18i 
éjjel ;  J á n 0 s ausztriai Főherczeg ; B é 1 a ’s A u g u s z t po
rosz kir. herczegek; B e r n á r d  szász-vveimari herczeg fiás
t u l ; ’s V i l m o s  kir. herczeg és L e u c h t e n b e r g  hg. szá
mos kísére tte l ,  kik a’ wosneszenski hadgyakorlatokon je len  
voltak; továbbá gróf N e s s e 1 r 0 d e a lkanczellár ; gróf F i  c- 
q u e l m o n t  ausztriai nagykövet; hg. W o l k o n s k i  a’ csá
szári udvar’ ministere stb.

Az orosz császár herczeg L i e c h t e n s t e i n  ausztriai cs. 
ezredest a’ Sz. Anna- rend’ második osztályú gyémántos ke
resztjével ajándékozta meg.

Brüssel, oct. 5.
A’ senatus és a’ képviselők’ kamarája tepnap gyűltek össze. 

S t a s s a r t  báró 19 szóval 28 közűi a’ senatus’ elnökévé vá
lasztatott.  A’ képviselők’ kamarája csupán az uj választások’ 
igazolásával foglalkozott.

S t r a u s z ,  a’ bécsi némettáncz-szerző, Münchenben oct. 
9dikén concertet és bált adott az Odéonteremben , melly a’ 
jövedelmet tekintve, igen fényesen ütött ki. A’ második illy- 
nemii mulatságnak népi Ígértek annyi népet.

Dunavizállás Pozsonyban
October’ 19................................................................................... 2 láb 6 ujj.

H i r d e t é s .  A’ nagyméltóságu magyar kir. udv. I 
Kamara’ rendeléséből ezennel köz liirré tétetik, hogy 
folyó évi november’ 3kán t. ns. S 0 p r 0 n y vármegyé
ben kebelezett ’s a’ győri püspökséghez tartozó Ha
llos mezővárosban boldogult J ura n ie  s Antal volt 
győri megyés püspök’ hagyományához tartozó mint
egy 400 akó (sopronyi mérték) rákosi és sopro- 
nyi termésű o korok a’ szokott reggeli órákban 
tartandó közönséges árverés’ utján a’ többet Ígérők
nek kész pénzbeli fizetésért el fognak adatni. (1)

A’ főméltóságu magyar kir. udvari Cancellariának 
folyó 1837. évi május’ 5én költ k. rendeleténél fogva 
ezennel köz hírré tetetik, hogy a’ méltóságos Kereszt- 
szeghi és Adorjáni gróf Csáky Sándor ur’ zár 
alatt lévő javaihoz tartozó^és tettes nemes Z a b o l c h  
vármegyében kebelezett O-Fejértói egész ura
dalom az ottan találtató uradalmi épületekkel, o-azda- 
sági eszközökkel, szarvasmarhákkal, sertésekkel, bir- 
ka-juhokkal és mindennemű haszonvételekkel együtt, 
mint szinte a’ tettes B i h a r  vármegyében keblezett 
M a r g i t a i  másik uradalomnak eddig házi gazdál
kodás alatt volt minden részei, miután az e’ végre ki
tűzött előbbeni határidő némelly közbe jött okok miatt 
elenyészett, folyó 1 SíiV • es*t. december’ 
ádikén szabad királyi Jlchrrrxni városában a’ 
tok. tiszántúli kerületi Tábla’ házánál délutáni 3 órakor

mindenik uradalomra nézve különkülön tartandó nyil
vános árveí'és’ utján a’ legtöbbet Ígérőnek haszon
bérben ki fognak adattatni, még pedig az Ó-Fejértói 
uradalom ugyan jövő 1838- januarius’ lső  napjától 
számítandó 6 évre; a’ Margitai másik uradalom’ ré
szei pedig épen azon időtől kezdendő 4 esztendőre.

Summás állományja a’ bérben adandó javaknak és 
nevezetesen :

a) Az O-Fejértói uradalomban. Majorsági szántó
földek a’ P ó c s i  j á r á s b a n  mintegy 3551/,,  a’ D a
ru k ut i j á r á s b a n  mintegy 371 %, L e n c s é d i, L i
g e t  hi és K o r h á n y  i nevet viselő irtás-földek mint
egy 1771, együtt mintegy 2 7 0 4 /, hold majorsági ka
száló, mintegy 443 ember vágó, jobbágysággal közös 
legelő, mintegy 437 hold vágásokra felosztott erdő
beli haszonvétel, pálinkaház 4 üsttel, szülőföld mint
egy 194% hold, nádló rét mintegy 280 hold. — Fél 
telkes jobbágy 73, zsellér 75. Az Ó-Fejértói korcs- 
máltatásért, és ahhoz kapcsolt jogokért fizetnek a’ mos
tani haszonbérlők 1770 frtot, a’ száraz malmokért 90 
köböl gabonát, — a’ M a g y i  korcsmáltatásért, vizi 
és száraz malmokért 260 frtot. Lábas jószágok: birka, 
juh 1900 darabon felül, járinos ökör 34, gulyaboli 
szarvasmarha 80, fejér bagoncr sertés 300, fekete 
mangolicza sertés ismét 300 darab.

b) A.’’ Margitai uradalomban. Az udvárbírói ház 
alkalmas lakószobákkal, istálókkal, pintérház mühely-

ly e l, színnel és egy nagy kő pinczével. — Major, 
szükséges lakó helyekkel, két rendbeli nagy istállók
kal és a’ csűrös kertben lévő csűrrel; kondásház, ehhez 
szükséges istálókkal. — Két juhászház, három nagy 
juhakollal és egy fészerrel. •— Patikai és kovácsházak, 
majorsági szőlők, és pedig K a i v a r i a  nevű két szü
retelő színnel, sajtókkal, mintegy 300 kapás, a’ R ó
z sa  nevű, egy szüretelő színnel és sajtókkal, mint
egy 150 kapás. — Majorsági szántóföld 255 hold; 
kaszáló mintegy 689% hold. — A’ házi gazdálkodás’ 
használata alatt lévő legeltetés’ joga. — Az erdő, 
mellynek kimutatandó része legelőnek liasználtathatik, 
vágásokra lévén felosztva, minden évben vágás alá 
jön 32 hold, mellyből az uradalom’ némelly részeit 
jelenleg bérben tartó M a y e r  M ó z e s  izraelita ura
dalmi felügyclés alatt ’s maga’ költségén és maga’ ré
szére kivágat 400 öl tűzi fát, a’ mi ezenfelül marad, 
az is a’ jelen bérlethez tartozik. Jobbágyság: Margi- 
tán vagyon 614 ház 20% teleknyl úrbéri földekkel, 
mellyek után 1079 marhás és ide véve a’ lakók’ szolgá- 
latját is összesen 11,498 gyalog napot szolgálnak. Az 
úrbéri földektől pedig kilenczed dézmát adnak. —• A ’ 
G e n y i t e i  és Li i ki  jobbágyok pedig évenkint 1566 
gyalog napi szolgálatokat tesznek; de ezek dézmát 
nem adnak, állandó jövedelem évenkint mintegy 2750 
vfi t. Lábas jószágok, pepiniérc birka 258, selymes birka 
2080; jármos ökör 8; igás ló 5; szamár 4 darab. Gaz

dasági eszközök, úgymint szekerek, ekék, hordók, 
kádak ’stb., mellyek az annak idejében készítendő 
számbavételi jegyzékben bővebben foglaltatni fognak.

A' bérlés’ többi feltételei folyó évi novemb. 15dik 
napjától kezdve határozottabban megtudathatnak az alul- 
irtnál és az illető uradalmi helybeli tiszttartóknál, va
lamint szinte a’ fentisztelt t. kerületi tábla’ irnoki hi
vatalában.

Mindazok tehát, kiknek az itt megirt tárgyak iránt 
haszonbérlői szerződésre lépni kedvök leend, és a’ 
zárlat’ részére elegendő bátorságot nyujtandanak, az 
említett napi és helyi árverésekre ezer pengő forint 
bánatpénz’ letétele mellett ezennel meghivatnak. Költ 
Debreczenben oct. 10én 1837.

Nyitra-ívánkai Vitéz Györgg, 
zárnok. (1)

»»5 hordó tokaji kor’ árverése.
Folyó évi October’ 25dikén és 26dikán ezen men

nyiségű 1827, 1S34 és 1835diki asszuszőlő, máslás 
és közönséges borok, mellyek t. D e r c s é n y i  Pál 
ur’ szőlejében termettek, ugyanezen uraságnak mádi 
curiájában, idei ugyanottani bortermésével együtt, 
árverés’ utján cladatnak. A’ vevők egy ötöd részt az 
árverésnél, négy ötöd részt négy hét alatt tartoznak 
lefizetni. M i t t c r b a c h e r  K. G.,

inspector. (4)

Nyomtatja Wigand Kár. Fridrik.
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T a r t a l m a :
a’ honi politikai ’s neinpolitikai tárgyak, neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környiilállásos és olly gyors 
hiriiladása, hogy e’ tekintetben minden hon i újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
miivészei’, közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s v/z’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s ki adj a

B alás fa lr i  Orosz József.

F e l t é t e l e k :
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 2!i kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnált 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alattkiildetcndők: ^A'Hírnök* 
szerkesztő hivatalának. Poz'sonyban.a — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s ízetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország1.
O cs. k. a. Felsége 13 uday Gábort, a’ debreczeni 

sóháznál pénzszedőt, nyugalmazni; Ol t s  Alajost 
és Mi ke t z  Andrást pedig, eddig fogalmazókat, a’ 
nm. m. k. u. Kamaránál megürült íitoknokságra ki
nevezni méltóztatott.

K őszeg, October’ 14-
Ne mindig a’ történetek’ hőseinél, ne a’ század’ magasztalt 

n ap ja iná l  keressük a’ tiszta erényt; távozzunk kissé a’ fénylő 
világ’ zajától, nézzünk a’ csendes falusi élet’ egyszerű magá
nyába , ’s tiszteljük a’ kedves nefelejtset, melly bájait olly 
szerényen födözé.

Tolna és Szegszárd között fekszik Hídja, B e z e r é d j  
István , volt Tolna megyei főjegyző ’s országgyűlési követ 
urnák tulajdona. Eddig a’ tágos pusztának gyermekei (vala
m in t , fájdalom, Ilonunk’ kisdedinck nevezetes része) úgy 
nőttek föl, az emberi segédkéznek minden ápolása nélkül, 
mint a’ természet’ vad növénye. Most ők , az aljasodás és 
bűn’ örvényétől megmentve, egy jótékony kéz által alkotott 
intézetben okulnak; mert inig a’múlt években a’ nemes férj 
az ország’ rendjei k ö zö tt , a’ haza’ földnépének fölsegélésén 
szent buzgalommal fáradozott, addig a’ rokonkeblii nő (szü
letett B e z e r é d j  Amália) kisebb körében bár ,  de hasonló 
buzgalommal, ezen elhagyatott szegény gyermekek’ sorsát 
szívén hordozva, számukra egy kisdedóvó-intézetet alapíta. 
De nem elégült meg azzal, hogy e’ czélra évenkinti fölöslegé
ből néhány százakat áldozzon , hanem magas lelki tulajdonit 
úgy látszik — gyengélkedő egészségének ellenére — arra 
összesíté, hogy ezen jeles intézet’ nemes rendeltetésének mi
nél jobban megfeleljen. E’ végett intézetének tanítóját, kit 
különösen e’ czélra kitanittata, a’ kisdedekkel bánásra , úgy 
egyéb szükségesekre naponkint oktatván, fontos és fáradsá
gos hivattatására önszorgalmával képezé. Miután óvó-isko
láját megnyitotta, a’ tanuló kisdedek közzé naponkint be
ment, az oktatást vezérlé, növendékei’ számára a’ szükséges 
kézi könyveket fogalmukhoz alkalmazva, maga készité, a’ 
földleírást és természet-tudományt könnyen folyó versekre 
alkalmazó, ’s az ezekre szinte önszerzette kellemes egyszerű 
melódiák által, azoknak megtanulásátédes mulatsággá változ
tató. ’S hogy egyetlen szülöttjét, négy éves lánykáját, szi
vének nemes érzetében biztosabban örökösévé tegye, szép 
lelki tehetségeket sejtető kisdedével a’ gyermekek’ oktatását 
megosztá, őt azoknak felügyelőjévé rendelvén. ’S igy midőn 
azon elhagyatott ’s nagy részint a’ bűnnek martalékul kitett 
erkölcsi embryókba egy nemesebb életet lehele, ’s őket egy 
szebb jövendőségnek ajándékozá, arról is gondoskodott, hogy 
e’ boldogságban alattvalóinak jövő nemzedéke is részesüljön.

De a’ nemes nő nincs többé ápoltjai’ körében ! Árván ma
radtak azok, mint a’ csecsemő, midőn létének első napjaiban 
a’ gondos szülőnek hiv kebelétől megfosztatik. Máriavölgy- 
ben — hová őt több idő óta sorvadó egészsége’ helyreál

lításának reménye édesgeté— nemes szive, még csak nem rég 
olly magas érzetek’ hazája, a’ sir’ jégkarjai között romladoz.

Gyászolja őt hiv férje, a’ köztisztelet’ embere; gyászolja 
reményteljes szülöttje; de kesergik már 40 számra szaporo
dott ápoltjai is , kik benne a’ szó’ legneinesb értelmében, 
édes anyát vesztének el *). Illy anya, áldott hölgy, méltó, 
hogy emlékének, kora elhunyta fölött — a’ fájdalom’ kény
eivel áldozzunk!

Nevezett kézi könyvein kívül több érdekes eredeti munkái 
maradtak, részint kéziratban, részint némelly külföldi folyó
iratokban M a l b i  név alatt közölve, mellyek, reményijük, 
egybegyűjtve fogják nem sokára az olvasó közönséget magas 
szelleméről ’s nemes érzetéről élénkebben meggyőzni.

j f  * * *

A u s z t r i a .

Becs, octob. 20.
Tegnapelőtt reggel Császár és Császárné ő Felségök a’ 

városba jöttek , hogy a’ M e c h i  t a r  i st  á k’ congregalioja ál
tal ujon-épitett pompás kolostor’ talpkövének letételekor je
len legyenek. Az egyenruhás polgárságnak egy része diszszol- 
gálatot tön a’ kolostor’ belsején és annak környékén , ’s a’ 
fölszcntelést pápai követ herczeg A 11 i e r i végezé. Számosán 
gyülekeztek össze ezen ünnepélyre a’ külvárosok’ lakosi, 
kik előtt e’ papok mind tiiredelmök, mind hitök’ tisztasága 
által köz tiszteletet ’s becsültetést szereznek magoknak. A’ 
Mechitaristák’ gyülekezete, melly Napoleon’ császársága alatt 
felső Olaszországból lett eliizetése óta'itt telepedett meg, ’s 
erkölcsmüvelő könyveknek minden néposztályok között elter
jesztése által olly nagy érdemeket szerze magának a’ status 
i r á n t , ugyanezen időszaktól fogva a’ császári családnak kü
lönös védelmével dicsekszik , és tagjai között olly szellemi 
és vallási nevezetességeket számlál, mellyek akarmelly sta
tusnak becsületére lennének. — J á n o s Főherczeg a’ Levan- 
teból Dalmátországon keresztül készül vissza. A’ vele morga- 
nati házasságban élő B r a n d h o f f  báróné a’ jövő november’ 
elején Cattaroig elejébe utazand. O cs. k. Fóherczegsége a’ 
Dalmatiában feltalált gazdag kőszénbányákat meg fogja láto
gatni. — A’ bolgár határszélekről érkezett legújabb tudósí
tások folyvást kedvetlenek; a’ dögvész már öt hónap óta 
szünet nélkül dühösködik a’ török Dunapart’ menttében. — 
Tegnap, u. m. 19dikén, csakugyan megérkezett Schönbrunn 
ba özvegy Császárné ő Felsége Bajorországból , ’s Császár 
és Császárné ő Felségeik által a’ legnagyobb gyöngédséggel 
és tisztelettel fogadtatott. Azon közel és világos életvesze
delem, mellyből a’ Császárné felséges testvérével (a’ bajor

*) De kesergik azon számosak is , kik Hidján ’s a’ mult országgyűlés 
alatt Pozsonyban, Bezerédj István’ vendégszerető házánál megfor
dulván, e’ nemeslélkü asszony’ erényeinek ’s műveltségének tanúi 
voltak. Szerk.

királylyal) együtt kimenekedett, természetesen mind a’ csá
szári család’, mind a’ hiv alattvalók’ köreiben a’ legélénkebb 
részvétet gerjesztő, ’s igy épen nem csoda, hogy az óhajtott 
épségben megtérő Felségnek üdvözlésére mindenki siete. Teg
nap és tegnapelőtt fogadó ő Felsége a’ mindenfelől érkezett 
szerencsekivánatokat, ’s különösen érdeklettnek lá tsz o t ta ’ 
szeretet és ragaszkodás’ ezen jelei által. Némelly angol és 
franczia hírlapok legújabb időkben a'leghazugabb híreket igy
ekeztek terjeszteni azon befolyás felől, mellyet ezen fejede
lemnő a’ mostani kormány alatt ,  kivált a’ vallási dolgokban, 
szerzett ’s biztosított volna magának. De ez merő rágalom 
és hazugság, ’s csupán az igaz, hogy ő Felsége halhatatlan 
férjének elhűnyta óta a’ császári család’ körében a’ legnagyobb 
elvonultságban él ’s a’ magas özvegyi állapotot alamizsnál- 
kodás és jótékony cselekedetek által a’ legépiiletesb módon 
ékesíti. Igen ritkán látogatja meg ő Felsége a’ színházat, ’s 
a’ hoszű estéket jobbára Írással és olvasással tölti el. Min
den political beavatkozástól mindenha tartózkodott e’ nagy- 
elméjii fejedelemnő; ’s az őt vallási türelmetlenségről vádoló 
hirlapczikkelyek tökéletesen megczáfoltatnak azon szavak ál
ta l,  mellyeket ő Felsége egykor gróf Telekynéhez intézett: 
,,Nem feledtem el , hogy protestáns anya hordozott szíve 
alatt.“  — Mint hátrahagyott özvegye a’ halhatatlan Ferencz 
Császárnak, e’ fejedelemnő minden néposztályok’ legmélyebb 
tiszteletét bírná akkor is , ha őt személyes charactere már 
magában a’ legíölségesebbé nem tenné is. Vajha megvaló
sulna azon h i r , hogy ő Felsége nagyérdekii emlékiratokkal 
foglalatos, mellyek által a’ történetírás magának a’ felséges 
özvegynek kezeiből bírná mindazon adatokat, mellyek azon 
Fejedelemnek, ki ez utóbbi időkben minden királyok’ dísze 
és mintája volt, emlékezetét a’ hálás utókor előtt örökíthe
tik. — Mint hallik, ő cs. k. Felsége a’ most nyugalomban 
lévő báró H a m m  er  s t e i n  feldmarsalt, ki János Főhercze- 
get legújabb útjában kisérte , ismét cselekvő szolgálatba hely
ezni, névszerint prágai osztálynokká nevezni méltóztatott. 
Feldmarschallieutenant báró M e n g e n ,  mint osztálynok, 
Laibachba megyen a’ nyugalomra lépett feldmarschallieute
nant báró K o u d e l l a ’ helyébe.

A’ császári várszinteremben F i c h  tn er  mindűjabb és újabb 
müvészkoszorűkat fűz homloka körül mint p á r i s i  u t c z á l ó  
fin (gamin) , kit ő saját szellemben és modorban ábrázol. A’ 
karinthiai kapunál igen tetszett A l b e r t  tánezmiivész , a’ha
sonnevű hires tánezmiivésznek fia. Ugyanitt az operában L u 
t z  er kisasszony és S t a u d i g l  ur rendkívül tetszenek.

Ugyan i t t  Oberon cziinii uj ballet’ adatása váratik, melly- 
nek diszitményei ’s öltözetei, mint hallik, igen pompások lesz
nek. Maga a’ ballet a’ hir szerint franczia modorban készült, 
melly a’ bécsieknek inkább tetszik mint az olasz modor; 
szerzőjének a’Francziaországból érkezett balletmester, An i e 1, 
mondatik. P e r r o t  és hitvese a’ jövő hónapra váratnak. — 
E ’ hónap’ lődikén ünnepeltetett Kis-Martonban hg. Eszter- 
házyné’ névnapja, melly alkalommal ott fényes tánczvigalom

Árpád’ násznagysága.
F t « j á t é k

egy f e l vonás ban .

S z e m é l y e k :
Á r p a  cl.
T u d ó s k a i.
Szel l emi .
S z e r é n y  i.
E r z e l g i
J a c i n t h  i a,  színésznő. 
Násznép.
(A ’ já ték ’ helye Budapest.)

Első Jelenés.
Á r p á d ,  T u d ó s k a i .  (Budapest’ utczáin sétálva.) 

T u d ó s k a i  (gőggel).
De úgy van — diplomámra mondom, ős-apám! -  
E ’ nemzet elfajult, elaljasult.
Bűnben szunyadt, ’s csak most kezd ébredezni, 
Mióta é n , ihletve szent hevemtől,
Ébredni kényszerítem a’ tunyát.

Á r p á d  (félre).
Mi léha kérkedő ez és rágalmazó !
Guny-csácsogása untat és emészt, (hozzá)
Ficzkó! te sok roszat beszélsz hazádról,
Sok jót, suhancz létedre, tenmagadról;
Ki vagy te? látom, tukmálod magad’ ,
Beszéldsze, meghallgatlak unalomból.

T u d ó s k a i.
Én ég’ követje e’ nyomorba sűlyedt 
Nemzethez, — éjiben vezérszövétnek;
Czímem „tudós“ — ’s hogy az vagyok valóban,
Ha kérded, im tanú ez oklevél.

(Zsebéből kirántja diplomáját; Árpád megvetéssel 
int, hogy tegye el.)

El is teszem , mert ez palladium.

Mert átka czélom’ füstbe hajtaná, (hozzá) 
Dicső apám ! én vőlegény vagyok :
Áldásod’ kérem nőmre és magamra.

(Szerényt szembe jő.),
De ím a’ vén irigy ismét jelen,
Ez már nekem mindég utam’ szegi.

Árpád.
Ki az ott?

T u d ő s k a i .
Ez egy nem édesedhető 

Vén vaczkor, ellensége a’ dicsőnek,
Az újnak, a’ magasra gyűlt kebelnek.
Ha hozzá szólsz, — megcsal hiú panaszszal. 

Á r p á d.
Keservemet nagyobbá nem teszi.

(Tudóskai félrevonja mayát 's elmegy.)

Második, je len és.
Á r p á d ,  S z e r é n y i .

Á r p á d.
Fiam! neked komoly goiul üli arezod’ ; — 
Magyar vagy é? Mi bánt, keblembe öntsd ki. 

S z e r é n y i .
Szent alkotója nemzetemnek ! én magyar 
Vagyok; leghívebb unokáidnak egyike. 
Hallván fölébredésed’ , én is égtem 
Szivemből üdvözölni ős-apámat;
’S örülni véled, hogyha nemzetednek 
Ezer év után örülni van jogod.
De látván távol aggodalmadat,
Méltó bánat lepé meg szívemet.
Tán e’ fiú kedvetleníle cl?

Á r p á d .
Sokat beszélt, mit értek is, nem is:
Miként elaljasultatok, miként 
Rabigában görbedeztek, — ’s ő miként 
’S csak ö derít fel uj napot reátok.
De szívem’ vérzi főként egy szava:
Hogy nemzetem már gyermek-tapsra vágy;
’S az öreg bölcs megvettetve vesztegel.
Ha igy van, átkom szálljon a’ magyarra, 
Boszúsan ’s megtagadva véremet,
Szállók le por-hazámba tőletek.

S z e r é n y i .
Apám ! ez a’ legény kicsinyt szilaj , 
Ábrándozó és kérkedő, — de nem rósz.
0 úgy hiszi, és másokkal úgy akarja 
Hitetni, mintha a’ magyar tudatlan, 
Boldogtalan, korcs volna és elaljasult;
Hogy a’ mit ő tesz , annál fényesebb 
Legyen, ’s imádja őt a’ csalt világ.
Egy kis hiúság ez; — tesz ő sokat,
De nem mindent; — nincs is szükség reá; 
’S bár szíve jó, de mint tüzes fiú 
A ’ még virágzó fára ért gyümölcsöket 
Kötöz, nem várva a’ természetest.

Á r p á d.
Beszélj, fiam! te homlokom’ deríted, — 
Szólj nemzetem’ sorsáról; — lész e ok 
Vigasztalódva térnem őseidhez ?

S z e r é n y i .
Midőn te ezredév előtt vitézid’
Ez édenen telepítve, alkotád honod’ ,
Néped hozzád miként ragaszkodott, 
Fejdelméhez mint esküdött, ’s mi hú 
Volt esküvésihez, tudod, vezér!

Á r p á d .
Tudom, ’s ez volt hatalmam’ talpköve: 
Népem’ hűsége és ragaszkodása.

S z e r é n y i .
Ez a’ magyarnak érzeménye máig i s ;
E’ szent örökséget híven m egőrzé,
’S e’ szent ereklye őrzé őt veszélytől 
Sok századok’ dúló viharja közt.

Á r p á d .
Szólj, szívem éled.

S z e r é n y i .
Voltak fondorok,

Voltak kajánok, zűrzavarra vágyók:
De a’ belcsend-háborgatók’ dühét 
Legyőzte a’ nemzet’ védangyala,
A’ fejdelemhez hív ragaszkodás.
Jöttek kül-ellenségek, vad csoportok,
Volt eg y , ki másfél századon keresztül 
Nyomorgatá szebb részét a’ hazának;
De a’ nemzet’ buzgó ragaszkodása,
’S a’ fejdelein’ szerelme népihez

Tudós nélküle senki sem lehet.
Ifjú korom botránkozás’ köve
Nem lesz, mihelyt hollandod érdemim’.
Én vívok minden ellen a’ mi rég i,
’S avult konoklatában zsibbadoz.
Az ifjakat kicsaltam apjaik’
Modorja’ hunnyász-fészkiből, ’s szabad 
Tájakra emeltem pompás léghajón;
Röptűk dicső, ’s még nem sok nyak törék, 
Disz-áldozatja a’ merész erénynek.
Én nemzetem’ szájába nyelvet adtam,
Újat, dicsőt, korom-szerűt, erőst;
’5  bár fintorítsa tőle orrát a’ konok :
De dicspályát csak ez nyit parlagunkra.
Én uj, szabad, magas eszméket hintek 
Ifjú barátimnál a’ szívbe ’s főbe;
Ezekkel irtom a’ rothadt gyomot,
Ezek teremnek majd édes gyümölcsöket, 
Szabad hazát és mívelt nemzetet.
Győznöm kell vén irígyeim’ daczára, 
Győznöm, ’s nekik kudarezot vallniok. — 
Nem értnek engem, mert vének, buták;
De ért az ifjú’ lángkebel, ’s követ.
Csak egy dalt zengjek én , egy szivhevítőt: 
Viszhangja Karpattól a’ Dráva-partig ,
Sok ezer keblet magas lángokra gyújt.
És hála érte az égnek, ifjaink’
Szavára hallgat már a’ nagy tömeg —
’S tapsát megérdemelni fő erény. —
Apám, im megvan a’ szép kezdemény,
Nem látsz e itt dicső ’s boldog jövendőt?

Ár p á d .
Fill! szavadból én sokat nem értek,
És a’ mit értek, nem vigasztaló.
Oh nemzetem, te hát elaljasultál!
Koromban gyermek hallgatott, ’s mit a’ vén 
Tanácsla, az parancs volt; — tisztelet 
’S függés tartotta rendben népemet.
Egek! mi büntetés fölébredésem,
Ha illy fonák világot lát szemem.
Boldog jövendő itt nem várható !

T u d ó s k a i (félre).
A’ jámbor ősz is vén-konoklatú!
De meg kell nyernem őt, törik szakad,



volt. Az üdvözlők között megjelent hg. Metternich is, ki most 
már több nap óta a’ fővárosban van. — A’ b r i i n n i  v a s ú 
t o n  szorgalmatoson dolgoznak, ’s úgy hiszik , bogy a Po
zsonyba vezető mellékág tetemesen fog jövedelmezni , mint
hogy nyaratszaka Pozsonyba bizonyosan számosán lógnak ki
rándulni az Arena’, vagy a’ ligetben történhető tű z i- já té k  
lá thatása végett, hol egyszersmind bálok a l a  Do m a y  e r  ’s 
más effélék fognak minden hihetoseg szerint készítetni.

Angliában az uj parlament’ megnyílását általában nyugod
tan ’s jó reményekkel várják; csupán az ultra-protestantis- 
mus’ vakbuzgó felekezete nem tud még mind e’ mai napig 
sem megbékülni azon gondolattal,  hogy Irlandnak hétmill ió  
catholicus lakosa a’ 658 tagból álló alsóházba 40 catholi- 
cust küldjön, ’s hogy Irland’ harmadfél százra menő felsőbb 
rendőrségi hivatalából 58ra catholicusok neveztessenek ki. 
Ez annál kiilönösb, minthogy épen e’ felekezetnek kellene 
legjobban tudni,  hogy a’ protestantismus vala az , melly an
nak előtte a’ vallásbeli nyomásnak ’s erőszaknak leginkább 
ellene szegült. — Az éjszakamerikai egyesült statusokból 
Angliába jö t t  tudósítások azt ta r t ják ,  hogy az ottani követ
házban a’ bank-igazgatók’ befolyása uralkodó. Szerencsének 
ta rta tik ,  hogy az éjszakamerikai polgáralkotmány’ feltalálói 
a’ képviseleti rendszer’ egyik változhatatlan alaptörvényét 
„hogy a’ törvényhozó gyűlés k é t  k a m a r á r a  osztassák 
fel“  szemügyből nem vesztették.

Sok szó van itten a’ Zürichben sept. 26dikán elfogadott 
azon törvényről,  melly szerint ott a’ kézmüvek szabad gya
korlatra bocsáta tnak, vagyis a’ ezéhek eltöröltetnek. E ’ rend- 
szabás’ következményeit igen kéteseknek tartják.

Párisban a’ political indiíferentismus most közös. Az 
itteni hírlapok’léhasága leginkább kitűnik a’ követkamara’ fel
oszlatásakor ’s egybehivatásakor. így most a’ Mode czímii h ír 
lap a’ feloszlott követkamarára Lafontaine-nck ezen szavait 
a lkalm azza:

Jean s’ en alia comine il était venu,
Mangeant nos biens ct notre revenu*).

A’ mi e’ mellett leginkább feltetsz ik: az ultra-legitimistáknak 
’s az ultra-liberalisoknak egyhangú panasza a’ júliusi revolu- 
t io’ eredményei ellen, melly revolutióról Mauguin egykor a’ 
követkamarában ezt mondá: ,,m el ly  c s a 1 f a s á g !“  Corcel- 
les : „m e I ly  a l t a  t á s !“  és Audry de Puyraveau: „ m e l l y  
h a z u g s á g ! “  — Ilire van , hogy Laíitte az uj követkama
rába meg fog választatni,  miután öt, midőn a’ szerencse el
hagyd, csaknem elfeledék. Talleyrand hg. rendkívül fogy és 
gyengül. — Legcsodálatosabb az, hogy Francziaország nem 
rég beutaztatta tudósai által Németországot, hogy ezek itt  
a’ nagyszerű nemzeti oktatási rendszert tanulják ’s utóbb hó
nukban alkalmazzák. Ila meggondoljuk, hogy már 1793ban 
kidolgoztatott Francziaországban, Pelletier St. Fargeau’ terve 
szerint, a’ nemzeti tanítás’ és nevelés’ rendszere: nem lehet 
eléggé csodálkozni, hogy annyi év óta csak olly csekély si

*) Elment János, mint jött, pénzünket költvén és jövedelmünket.

Kiűzte végre a’ dölyfös nyomorgatót,
’S a’ rab-járomban eltespedt magyart 
Szabadságába visszahelyhezé.
Volt olly idő, midőn a’ lázadás’ dühe >
Európaszerte árvízként rohanván,
Örvény tátonga a’ magyar felé is:
’S mi őrzé ezt meg rendítetleniil,
Méltó csodául a’ zavart világnak ,
Hanemha a’ hatalmas szent ereklye,
Fejdelmihez buzgó ragaszkodása ?
Ilát korcsosult e , aljasult ,e a’ magyar?

A r p á d.
Örömmel hallom mindezt , ’s éledek.

S z e r é n y  i.
Szomszédjaink — mig mi török jármot vonánk — 
Szépen haladtak a’ műveltség’ tokjain;
Könyv, művészet, kereskedés, tisztább napot 
Derítettek fölöttök; elmaradva mi —
De el nemjaljasulva — mert ki nem vala 
Magas, nem is aljasulhatott el az —
Ismerkedünk ’s barátkozunk időről 
Időre a’ szelíd Múzsákkal i s ,
Ován fejünk’ a’ képzetek’ rajától,
Mellyek gyakran trón-ostromot koholnak.
Ha némelly gyermekek fenlengenek,
Előbbutóbb eszökre térnek ők;
Vagy a’ makacs lebukva ’s orrát 
Betörve álmából fölébredend. —
Nekünk is hajtja már egykét hajónkat 
Az uj világ-találta gőzerő;
’S bár messze tengerek’ zaját nem úszsznk,
Kicsiny körünkben boldogok vagyunk,
Tejjel ’s szinmézzel éltető hazánkban 
Jó fejdelem, szelíd kormány alatt.

Ár p á d .
Fiam, te engem megvigasztalál; —
Már szinte megzavart ama’ szeles suhancz.

S z ö r é n y i .
Nagy hős! ne vedd azt tőle rósz névén,
0  még gyerek, ’s most épen vőlegény.

Á r p ád.
No, megbocsátok a’ gyereknek, — És hogy’ ?
Ö vőlegény? — mondá, ’s áldájfon’ is 
Kére'; de jöttödön zavartan eltűnt,
„ S z e r é n y i .
Ö vőlegény, és e' frigy nem mindennapi 
Minden magyar meghíva ünnepére ;
Részvét ugyan közös, de érzemények 
És jóslatok különbözők ’s túlságosak.

A r p  á d.
Beszéld, mi az, mi így érdekli nemzetem’ _
’S magad miként érezesz e’ tárgy iránt?

S z e r é n y i
Egy árva lányka, a’ külföld’ szülötte, 
Csecsemő-korán került hazánkba; szép,
’S jeles család, mellyből eredt; szép nénjei 
Pallérozott szomszédjaink’ honában 
Felnőve, mint ízlésnek és erénynek 
Dajkái, fényben, tiszteletben élnek.
Ez eddig itt csak kóborolt szegény,
Ugrált, dalolt, ledérkedett falukról 
Falukra, városokról városikra;
Megszántuk a’ kis árva kóborit,

kere lett,  kivált az elemi oktatásra nézve; ’s nem tagadhatni, 
hogy Németországnak ezen diadalma Francziaország felett 
nem egyéb , mint a’ józan észnek ’s a’ cselekvő gyakorlatnak 
diadalma a’ puszta és hiú theoriák felett. — Nálunk azt Hi
szik, hogy a’ háború Spanyolországban még évekig e l tar t
hat; a’ carlosiaknak nincs elég ágyujok, hogy városokat os
tromolhassanak; a’ christinoknak pedig a’ parasztság ,  pap
ság ’s a’ hegyi lakosok ellenségeik. Ügyvédek és pénztőzsé- 
rek bírják most ezen országot ; a’ katonaság pedig egészen 
el van féktelenedve, ’s legnagyobb dicsőségnek tartatik  kö 
zö t tö k , ha valaki egyik vagy másik political clubbnak tagja, 
így itt  el van minden rendnek útja zárva, ’s az ország’ helye- 
zete szomorú ’s reménytelen. A’ Párisból érkező tudósí
tások egyértelműek abban , hogy Francziaorszagban most a 
hadsereg egy elkülönözött 's minden political pár t’ befolyá
sától idegen hatalomnak kezdi magát tek in ten i , a’ mi már 
Vendemiaire’ 13dika ’s Brumaire’ ISdika óta nem úgy volt. 
—• Minden Angliából érkező levelek erősítik, hogy ezen or
szágban egy l a s s a n  h a l a d ó  j a v í t á s n a k  (reform) óhaj
tása általányos, és hogy i t t  a’ többség a’ polgári alkotmány
ban módosításokat kíván ugyan, de nem íelforgatást. ’S ez 
nem csoda; mert Angliában a’ birtokjog szen t;  és csak a’ re
ményvesztett ultra-radical szeretne itt  mindent felforgatni, 
annak bebizonyítására, hogy a’ rósz szandékuak mindenütt 
’s minden összeszólalkozás nélkül is egyetértenek; ’s hogy 
az angol ultra-radicalok ’s a’ szárazföldi jacobinusok ugyan
azt óhajtják. Általában az angol épen nem szeret messze 
és homályos czél felé sietni, mint más országok örökké nyug
talan ’s Örök csőlátásokban élő theore ticusa i; jóllétét meg
zavaró támadások nem úgy tűnnek fel elő tte ;  mint javítások’ 
kezdete, ugyszinte vagyontalan szónokok’ heves kikelései
nek nem örömest áldozza fel jelen szerencsés polgári hely
ze té t ,  ámbár az ebbe becsúszott visszaéléseknek csendes és 
hidegvérű eltörlesztését, úgy látszik, elhatározottan óhajtja. 
Csakhogy az angol e’ mellett sokkal több életgyakorlattal 
b i r ,  hogysem magát nehány ábrándozó’, nehány dicsvágyas’, 
nehány önző’ álíiberalis elmeficzamodási által el hagyná ka- 
patni, mert ritkán veszti el szem elől annak privát-életét 's 
viszonyait, ki neki egy uj, egy nem ism ert fényes jövendőről 
szaval. — A’ vallásbeli türedelmet nem csak Anglia bizonyí
totta be Montefiore zsidónak londoni sherifiil választása á l 
tal , hanem Oroszországban is a’ többi lakosokkal egyenlő 
polgári állást nyerőnek a’ zsidók 1836i ukász á l ta l ,  mi által 
a’ henyélésből és törvénytelen élelemkeresésből kiragadtat
nak, serdülő ifjaságuk pedig már szorgosabb nevelést nyer.

F b*íi 11 czi a o r s z á g.
Paris, October’ 9-

Ez országban parlamentülés nem adatik ugyan árverés’ u t 
ján a’ legtöbbet Ígérőnek, sem pedig almák, burgonyák ’s ha
sonló lövedékek’ zápora között ostromban nem foglaltatik

el ;  mindazáltal a' pártok’ munkássága csekélyebb zaj mellett 
és szőkébb körben nem kevésbé észrevehető, mint tul a’ csa 
tornán. — P arisra  nézve A r a g o ’s L a f i t t e  pártoltatnak. 
Jeles volna az emberi természetre nézve, ha Laflttere vissza
térnének, most, midőn ő az elröppent szerencsét ismét meg
ragadta ’s magát újra nagyszerű vállalatok’ vezérévé te tte ,  
holott visszataszittatott ,  midőn a’ balsors’ csapásaitól lesuj- 
ta tv án , még vérzett azon sebekben, mellyeket önmagán 
vágott,  hogy másokon segítsen. Ha némi keserű szó lebbent 
ki e’ férfi’ ajkain, ha némi fanyar panasz emelkedett föltartóz- 
tathatlanul leikéből: még azoknak is meg kellene neki bocsát- 
niok, kiket megsértett. Mert kinek élete nem egyéb mint b i
zonyság a r r a , hogy az emberek általában csak a’ szerencse’ 
tányérnyalói , attól lehetetlen mindig nyájas és engesztelő 
beszédet várni. (Allgm. Zeit.)

Paris, October’ 10-
Alig hinné valaki, hogy olly országban, mint F rancziaor

szág, lehetséges olly csekély tekintetű embereket l á tn i , kik
nek nevei is alig ismeretesek, ’s mégis most már azon- sze
rencséjük van, hogy az ország’ képviselőivé választatnak. 
Szinte elpirulna rajta az ember. Annyira megy a’ dolog, 
hogy még a’ játékok’ igazgatója is reményű megválasztatá
sát. Ennélfogva hiszem , hogy az alkotmányi rendszer las- 
sankint mindig roszabb kezekbe kerülend, 's Francziaország 
és Europa’ szemei előtt lealacsonyűland. — L a j o s  F i i l e p  
jobban bízik csillagába mint valaha. O meg van győződve, 
hogy maga iránt engedelmes kamarát nyerend, ’s az uj ka
mara az ő ’s családja’ személyes érdekeiről nem fog elfelejt
kezni. Nagy becsvágya abban á l l ,  hogy akadály nélkül kor
mányozhasson, és pályáján minél kevesebbet találjon azon 
gátpontok közül, mellyeket az alkotmányi rendszer mindenütt 
útba gördít. E ’ fejedelem rendkívüli ügyességgel b ir ,  de V  
melly talán mégis kissé kelletinél nagyobb , úgy hogy néha 
kísérteibe jövünk, kétértelműségre huzni következést. — T  a 1|- 
l e y r a n d  azt mondja a’ mostani cabinetről, hogy ez sokkal 
iigyesb arra, hogy finom legyen, és sokkal több finomsággal 
bir a rra ,  hogy ügyes legyen. Egyébiránt bármit mondjanak 
a’ hírlapok a’ herczeg’ lélekszilárdsága ’s egészségállapotja 
felől: az mégis való, hogy ő szembetünőleg roskad. Egy va
lakitől,  ki őt Valengayban meglátogatta, azt hallottam, hogy 
az agg diplomata gyermekkint s ir ,  magát napról napra ha- 
nyatlani látván. Már egy lépést sem tehet park jában , hanem 
hordoztatnia kell. A’ legkisebb kövecs i s , rnellyre botlik. 
fájdalmat okoz neki. Egyáltalában Párisba kívánkozik ; d< 
családja Valen£a;yban akarja marasztaln i ,  hogy Párisban ne 
jelenjék meg mint saját árnyéka. A’ valenjayi kastély némelly 
politicai előkelők’ gyiilhelye vo l t ;  de most inkább D i n o  her- 
czegnét keresik o t t ,  mint a’ herczeget,  ki csakugyan igen 
n y o m oru l t .— Épen most h a l lo m ,  hogy O d i l l o n  B a r r o t  
és T h i e r s  némileg egymáshoz simultak ; mindketten azt r e 
ményük, hogy a’ választások által M ó l é ’ ministeriumát meg 
fogják buktatni ’s azután a’ kormányra jutandnak. (Alig. Zeit.)

’S reményivé, hogy külföldi nénjei’
Testvérje ’s inasa válik majd belőle,
Díszére és javára a’ hazának,
Nem régiben őt a’ fővárosba hoztuk, 
Neveltetésiről gondoskodandók.
Minden belé szólt a’ leány’ ügyébe;
De fő jogot tart hozzá Szellemi,
Egy hő kebel, — de tűrni, várni nem kész; 
’S mig mások iskolán gondolkozának,
Hogy czélirányos oktatás után 
Művelve álljon a’ világ’ elébe,
Kitől hazánk müveltetést reményi:
Kihirdeté jó Szellemink teljeskorúnak,
Ki minden iskolán ’s leczkén felül van; — 
Szegény libácska! ő pedig maga 
Érzette még öngyengeségeit,
’S óhajtott volna iskolába járni;
De már hijába — ő teljeskorú.
’S hogy hivatása’ szép körét betöltse,
Férjhez kell menni. — Ámde ő szegény,
Ki kapna rajta? — Szellemink ezen is 
Segítő , ’s íme egy pár év alatt 
Pompás épület, ékes bútorok 
Készültek a’ leánynak, a’ mellyekben 
Fogadja férjét ’s múlató vendégeit.
Akadt is egybe’ vőlegény, je les, szép,
Ifjú, tanult és gazdag, a’ mi legtöbb;
Mert czímje évenként sokat behoz 
Ez a’ ki épen szóban van — Tudóskai.
Ezek ha összekelnek vajmi boldog 
Jövendőket nem ígér Szellemi!
Erkölcs, erény, tökély, Ízlés, műveltség, 
Tudomány, művészet, élvezet, gyönyör,
Egy szóval minden a’ mi csak kecsegtető , 
Fognak születni majd ez égi pártól.
Ekkor leszáll az ég dicső hazánkba, 
így és csak igy lesz boldog a’ magyar,

Á r p á d.
Koromban fegyver és vitézi tettek 
Valának a’ magyar’ fő gondjai;
Ezek reményltetének nagy hazát.
Ma más világ van ; — illyesekhez én 
Nem értek: jók lehetnek ’s légyenek,
Csak azt óhajtóm, hogy hazám boldog legyen! 
’S te mindezekre mit szólasz, fiam?

S z e r é n  y i.
Hő keblem is csak nemzetem ’s hazám’
Javára ég! Nem is kárhoztatom 
Kit e’ szent tűz hevít; ’s ha nézetem 
Különböző — de tzélom egy velők.
Én úgy vélem , hogy a’ ki messze czélra 
Homokbuczkák , koszirtók , ingoványok 
Között eljutni kíván, és sokalja 
Bevárni, míg elébe ut terül:
Legalább vigyázva ’s halkan lépegessen; —
Ha nyargal — el bot 1 i k ’s nyakát szegi.
Egy kis hamarkodás van itt is a’ dologban. 
Gyerek még mind a’ vőlegény, mind a’ nő; 
Még mindeniknek iskolára van 
Szüksége: ám hiszen lehetne 
Mint iskolás ifjaknak múlattalniok:
De összekelni egy kicsinyt hamarlom.
A' büszke ifjú már is azt hiszi;

Hogy a’ tökélynek benne semmi híja;
’S ha még a’ nemzet’ illy kincsét nyeri 
Nőül, lehet, hogy elszédül hevében ;
Lehetne várni, mig dagálya lappad, —
Mit a’ tanúlás, élet- ’s emberismerés, 
Reménylhető, majd meglohasztana.
Jacinthiánk még gyenge , még ügyetlen ,
Nem volt világa, nem készülete:
De nem tudom, ha főkötőt teend,
’S koszorús tudós mellett ül pamlagon,
Nem fogja é kis ajkát ránezba szedve 
Matrónaként fogadni, múlatóit,
És tónust adni gyengeségivei?
A’ házasoknak iskolába járni
Már szégyen, — és kivált külföldre menni
Gyalázat, — itthon kell ragyogniok.
Megvallom, ebből nem sok jót reményiek.
De szívem azt óhajtja, hogy csalódjam,
’S hideg fontolgatásaim’ daczára,
Fügét teremjen a’ kökényfa is,
’S téj folyjon a’ sziklából a’ magyarnak.

Á r p á d.
Fiam , te bölcs vagy és igaz magyar.
Jer, ismértesd velem, mi szép, mi jó
Született egy ezredév alatt hazámban, (elmennek.)

Iliirsitailik jelené».
J a c i n t h i a .

Vígan daloltam, szöktem ekkorig,
Könnycliniileg, mint a’ szabad pacsirta;
Én múlaték -— ’s ez mást mulattató;
Menten minden szabály’ korlátitól,
Enyelgve jártam a’ természet’ utján;
’S magamban semmi felsőbb hivatást 
Nem sejtve, hány öröm-tapsot nyerék ?
De most — mi is vagyok? — mi Dulcinéa ?
Mit fognak rám e’ furcsa emberek ?
En égi lény! én nemzet-képező,
Én erkölcs’, Ízlés’ , nyelv’ és túdomány’
Szülöttje é ,  dajkája é ,  vagy anyja? —
Egek, ne hagyjatok! mivé leszek?
Mondják, hogy nénéim más nemzeteknél 
Müveit, je les, magas becsű személyek.
Lehet; de én őket nem ismerem,
Én visszavágyok régi egyszerű 
Életnememre c’ feszült világból.
Nénéimet, hiszem, hogy iskolákban 
Képezte mesterkéz; de nékem a’
Természeten kívül más mesterem 
Ki volt? — én árva és szegény leány 
Valék mindek!.orig ’s bután maradtam.
Most czifra ékeket rakgat reám,
Pompás terembe szállít'Szellemi;
Leányom, igy szól, mindez a’ tiéd; —
Itt mint tulajdonodban, házi nő leszesz.
Látóba jő hozzád sok úri nép ,
’S te majd mulatva oktatandod őket! . .
Bocsánat, irgalom, kímélet, óh egek!
Hová legyek, ha nem tréfál velem!
En oktató? — én mívelő? — szegény fejem!! 
Mosolygok is , de félek is ,  mert arcza nem 
Tréfát, de legkomolyabb valót mutat.

Mit van már tenned, jó leány; szánd el magad’. 
Sok lett már azzá, a’ mi nem vala.
Ha ők elég magasnak néznek, mit busongsz 
Te törpeségeden? — majd csak belé jösz;
’S ha nem jösz is ,  csak ők becsüljenek,
Elég. -— Mit kóborolnál fel ’s alá?
Itt úri lakban házi nő lehetsz.
Csak egy van mégis, a’ mi rágja szívem’.:
Miért ad férjhez engem Szellemi?!
Mért vőlegényem a’ kevély Tudóskai?!
Hogy rabja légyek untató szabályinak?
Hogy őt, h;.bár tettetve is ,  szeressem?
Még mátka csak, ’s már is leczkéket ad,
Dölyfös, komor; — hallom, miket beszél:
Csak övé legyek, hogy majd cordába szed.
Hozzá m egyek, — ellent nem állhatok;
De tudja m eg, hogy ha kevély, ha dőre lesz, 
Találok én módot legszámosabb 
Vendégeim’ láttára tenni őt csuda.
Azonban mit törődöm én Tudóskain?
Hiszen mig ő fejét zavarja tervein ,
Addig kedvem töltendem én Érzelgivel.

Megycdik jelené».
J a c i n t h i a ,  É r z e l g i .

J a c i n t h i a .
Úgy é? — Épen feléd röpülő érzetem.

É r z e l g i .
Jacínthiám , — kedvelt Jaciuthiám!
Ha jól érezesz irántam, hála érte.
E’ hő kebel csak érted ég , ’s örökre híved.
Értem, csak értem láttatál teremtve:
De rád méltóbb szerencse vár: Tudóskai;
Én engedek, mert ő tudós, ö messze néz, —
Szép lyány, becsület és vagyon: nagy nézetek.
Én engedek, ’s ha jobbodat nem bírhatom,
Nevezz barátid’ száma közt továbbra is.

J a c i n t h i a.
Érzelgi, hát ismétlenem kell esküidet?
Bár bírja mindazt, a’ mivel szép tervinek 
Szolgálhatok, Tudóskai: — szivem tiéd.
Hisz’ úgyis azt ajánlta ő , hogy csak szavát 
Fogadjam, tarthatok barátot,
Csak az barátja légyen néki is.

É r z e 1 g  i.
Nálam hajlékonyabb barátja nem lesz;
Magam vezetlek férji karja közzé, —
0 érdemes reád, — ő fog vezetni 
Dicső pályán, mert ő tudós, müveit.
Es én az ö barátságát kikérem.

J a c i n t h  i]a-
És íme jő , vezetve gyámatyámtól. —
Bevárjam é ? vagy észrevétlenül 
Távozzam el?

E r z e i g  i.
Jer, édesem, feléjek.
Ötödik jelenés.

S l l e m i ,  T u d ó s k a i ,  É r z e l g i ,  J a c i n t h i a .  
T u d ó s k a i .

Mulattok, kedvesim? szép, jó , helyes,
Csak rendszeres modorban és szabályosan. —



Spanyolország.
A’ bayonnei „Sentinelle“  a’ jelen spanyol polgárháború

ból a’ bátorságnak ’s önfeláldozásnak következő igen szép 
példáját mint megtörtént dolgot, mellynek valóságáról kezes
kedik is, közli. A’ liuescai püspök, azelőtt sz. Ferencz-rendi 
szerzetes , ki szabadelwüségéröl ismeretes , a’ főrendek’ ka
marájának elnöke volt akkor, midőn dón Carlosnak ’s mara
dékinak a’ trónöröködéstől végképeni kizáratása tanácskozás 
alá vétcték; ő terjesztette ezt a’ kam ara’elébe ’s élénken pár
tolta. INem sokára azután a’ követelő egy parancsot bocsátott 
k i,  melly minden cortesköveteket ’s főrerrdeket, kik ezen h a 
tá roza t  mellett szavaztak , halálra ítél. Midőn f. e. május 
hónapban dón Carlos Iluescához közelgetett,  a’ szabadelmü 
püspöknek tanácsolták, hogy rainélelőbb szöknék meg; de 
ő ezt mint főpaphoz méltatlan gyávaságot megvetette. Don 
C a r l o s  Iluescába beköltözvén, a’ püspöki palotába szállo tt;  
a’ püspök közönséges lakába,  t. i. egy tábori ágy, két szék, 
egy a s z ta l ’s feszülettel bútorozott szobába, zárkozott. E c h e -  
v a r i a  ’s más két carlospárti parancsnok hozzá mentek ’s fel
szólították , hogy don C a r l  o s hoz menjen. „É n  palotámat 
fegyvereseknek engedtem, feleié ő, semmi törvényes királyt 
nem ismerek; távozzatok.“  M o r e n o  újra megjelent ’s azzal 
fenyegette , hogy szobácskáját betöreti , ha mindjárt ki nem 
nyitandja. A’ püspök felnyitotta ’s nyugottan igy szó lo tt:  
„M it kívántok tő lem ’? Iía tán a’ kincs, mellyet a’ püspök’ 
szobájában gyanítotok, vezet benneteket ide, hogy imádkozá
sát ’s áhitatosságát m egszentségtelenítsétek, ára vegyétek 
el. I ía  pedig annak, ki ti teket küld, a’ főrendek’ elnöke jut 
eszébe; vigyétek fejemet is; a’ forradalmak vértanukat kí
vánnak , ’s egy pap’ vére a’ catholicus király’ ügyét termé- 
kenynyé te e n d i!“  A’ praetendens nem merte ezen erőteljes 
’s elszánt férfiút b án tan i ; a’ püspök’ szobácskája sértetlen 
maradt, de a’ palota gyalázatoson kiraboltatott.

Azon tilalom’ megszüntetése iránt, mellyet Q u i r  o ga  ge
neral bocsátott ki, ’s melly szerint azon madridi liirlapszer- 
kesztők, kik a’ hadsereg’ m ozdu la tró l  beszélni merészelné
nek, mint kémek büntetendők ’s hadi törvényszék’ elébe álli- 
tandók valának, B a r d a j i  minister ezt mondá egy ismerősé
nek: „M it akar Ö n ’? midőn a’ kormány’ gyeplőjét átvettük, 
az ország’ dolgait olly rósz állapotban ’s főkép a’ közvéleményt 
olly alanthangúnak találtuk, hogy a’ legelső szükség ’s csak
nem egyetlenegy, mellyet az első pillanatban tehetőnk, abban 
á l lo t t ,  hogy a’ nép’ hangulatának isméti fölemelése végett 
mindent elkövessünk. A’ hadi mozdulatok felőli beszélést 
tárgyazó tilalmat kibocsátván, nyitva maradt előttünk a’ mező; 
győzödelmeket győzödelmekre hirdettünk ; senki sem hazud
to lha to tt  meg ; főczélunk el van érve , az erkölcsi hangulat 
megjobbult; némi pénzt kaptunk; a’ többit most már az égre 
bizzuk. ’S ne mondják, hogy semmit sem te ttünk; ellenben, 
ministerek még soha sem fejtettek  meg jobb sikerrel vala- 
melly feladást.“  — Bardaji nem kárhoztathatja ,  hogy hely
zetének jobbítására mindent elkövet, noha valóban sajnos

egy minister’ szájából azt hallani, hogy azon egyetlenegy esz
köz, mellyet nagy lángesze ad kezébe a’ hon’ megmentésére, 
abban áll, hogy némelly hazugságokat hireszteljen , mellyek 
olly ügyetlenül koholta tvák, hogy legfölebb is azokat ámít
hatják el , kik különben is örömest hagyják magokat a’ vilá
gosság mögött vezettetni.

A’ békességet és sérelemfelejtést illető szerződés Mexico 
és Spanyolország között aláíratott.  Az első czikkely, melly 
a’ mexicoi köztársaság’ határozott elismerését foglalja magá
ban következőleg hangzik : „Ö  felsége a’ kormányzó királyné 
II. I z a b e l l a  fenséges leánya’ nevében, a’ mexicoi köztársa
ságot,  melly az alkotmányi törvényben megnevezett s ta tu
sokból’s tartományokból áll, felséggel bíró, szabad ’s függet
len nemzetnek megismeri. Ö felsége lemond mind magára, 
mind örököseire ’s utódjaira nézve a’ kormányzást illető min
den igényekrő l, a ’ mexicoi köztársaságot alakitó statusok 's 
tartományok’ tulajdonáról ’s birtoki jogáról.“

Oroszország’.
De m id  o f f  Anatol u r ,  kinek első oroszországi leveléből 

má r a d t u n k  közleményeket, egy másodikat is bocsátott a’ 
„Journal des Débats’“  szerkesztőségéhez W o s n  e s e n s k b ő 1, 
melly az itt volt nagyszerű táborról következő részleteket 
közöl: ,,A’ császárné’ bejövetele egy pompás estvén történt. 
Egyszerre az egész város ki lön világítva, különösen a’ táncz- 
terem minden színű világban ragyogott; a’ franczia színház 
gazdag egyenruhájú nézőkkel telt meg; a’ palota’ kapui előtt 
számtalan úri kocsik to long tak , mig a’ fegyvertérre éneke
sek és hangászok gyiilének fel,  hogy olly hangászati müvet 
adjanak e lő ,  mellyhez nagyszerűségben és saját pompában 
hasonló talán még nem hallatott.  Nem szólok én itt azon 
ezer ötszáz hadi hangászró l,  kik több kedvencz-darabot tö 
kéletes pontossággal já tszottak  el; szép, igen szép volt czis, 
de illy egyesületet máshol is ta lálni; hanem a’ mi reáin leg
mélyebben ’s legélénkebben hatott, az egy c o n c e r t s z ü r n y -  
n e k — mint Kegyetek Párisban mondanák — énekrésze volt. 
Ezernél több fiatal em ber, katonagyarmatiak’ fiai ’s magok 
is született  katonák, elragadó tökéletességgel éneklé a’ mi 
„Isten tartsd meg császárunkat,“  ’s több kardalt a’ legszebb 
ismeretes hangmüvekből, mellyek illyen erővel és illy számos 
énekestől talán még soha sem adattak. Ezen tiszta pengésű 
ezer énekszónak hatása gyakran a’ felségesig emelkedett ’s 
nem egyszer ragadá a’ hallgatók’ egész tömegét a’ legkéje
sebb csodálatra. Ének után a’ takarodó hangzott a’ felgyüle
kezve volt számtalan hangszerekrő l , ’s egy igen egyszerű, 
de igen megható szertartás rekeszté az estvét. T. i. egyszerre 
elnémult minden, ’s a’ katonák, a’ hangászok, az éneklők és 
a’ nézők siivegetlen fővel és meghajolt tes tte l  egy papnak 
rövid, de tiszta és csengő szóval elmondott estimádságát h a l
lók a’ ^tömegek’ közepéből felemelkedni. — Nem szándékom 
Kegyednek a’ sok és nagynemű gyakorlatokról körülményes 
leírásokat adn i ;  hozzá értő férjfiak azokat a’ tudom ány’ sza

bályai szerint készü lteknek’s a’ legnagyobb pontossággal ki- 
vitteknek mondák ; mi csak a’ lovasság’ utolsó és egyetemi 
szemléjén (Generalrevue) valónk jelen , September’ 7dikén. 
Harminczhat ezred vala négy lineában a’ síkon felállítva, 
számos pattantyussága mindeniknek háta mögött 's egy ötö
dik lineát képezve. A’ császár mindenik vonalon cllovagolt, 
utána a’ koronaörökös és Mihály nagyherczegck és számos 
generalság. Tudva van , hogy Oroszországban, hol a’ had 
sereg olly sok szép férjfival dicsekszik, a’ császár tartatik  a’ 
legszebb cavaliernak; ezen szemle c’ fényes személyes tulaj
donokat még inkább kiemelé ’s ha lehet, nevelte az ország' 
és miilyen ország' ! fejedelmének méltóságát.  A’ császárné 
egy deli kék hintóbán ’s egyik leányával szinte keresztülment 
a' vonalokon , ’s gróf IV itt *) a’ szemlére meghívott idegen 
tiszteknek tartó fen azon szerencsét,  hogy ezen alkalommal 
a’ minden oroszok’ czárnéját kisérjék. Az elhaladás’ (deíi- 
liren) pillanatában a’ császár a’ seregek előtt lovagolt,  erős 
és messze elhangzó szóval adva parancsait;  majd üdvözlő 
kardjával fenséges hitvesét 's mellé á l lo t t ,  mire a' seregek 
a' két felség előtt elhaladtak. Maga ezen elhaladás négy 
óra hoszat tartott.  Ötvenezer ember tévé ezen az említett 
general’ (W itt)  parancsnoksága alatt  ide gyűlt pompás lovas
ságot. Különösen jól hato tt  a’ mindenik ezrednél nagy gond
dal kiválasztott lovak’ egyenlő színe. Az egész szemlének 
hatása a’ jelenvolt nézőkre nemcsak m eg lepő , hanem ünne
pélyes volt, ’s bizonynyal mindnyájan meg fogják annak em
lékezetét sokáig tartani, mert a’ mi napjainkban nem igen hi
hető, hogy ennyi, illy szép ’s illy fenyítéket tartó lovasság 
ismét együtt leend. A’ gyalogsági szemle más n a p ,  sept. 
8ikán ta r ta to t t  28 zászlóalból álló szép és már régi szolgá
latéi seregen. Az idegenek, kik ezen két szemlén jelenvoltak, 
egyenlő csodálkozással említik a’ tömegek’ mozgékonyságát, 
a’ részletek’ tökélyét ’s az egész’ szépségét; de különösen di
csérik a’ császárnak ritka ügyességű magatartását,  biztos p il
lanatát ’s azon könnyűséget, mellyel ezen egész tömérdek lo
vasságot tetszése szerint úgy forgatja . mint egy embert. — 
Különös figyelem fordítatott ezen roppant lovassági gyarmat’ 
szerkezetekor a r r a ,  hogy számára jó altisztek neveltessenek. 
Ezek természetesen a’ gyarmat’ f ia ta lságából, magok’ a’ ka
tonák’ fiaiból kerülnek k i ,  kik különben is kisded koroktól 
fogva katonaszokásokban nevelkednek, utóbb pedig elegendő 
elméleti ta n í tá s t ’s a’ hadi mozdulatokban és kivált a ’ parancs- 
lásban (Commando) szükséges gyakoroltatást kapnak. Az ide
genek nem győztek eléggé csodálkozni azon rcndkívüli ügyes
ségen, mellyel ezen fiatalok a’ ló’ legsebesebb futtában a’ leg
nehezebb fordulatokat is kivivék; de még inkább csodálkoz
tak azon, hogy 12 — 14 esztendős gyermekek , kik minden 
válogatás nélkül szedettek ki a’ fiatal seregből, ezt úgy tud
ták kormányozni, mint akarmelly régi tiszt.  E ’ fiatalságban 
az orosz hadnak gazdag jövendője fekszik.“  —

*) Katalin czárnénak kereszt f i a ,  mi helyett a’ Hírnök’ 24d. számában 
hibásan állott kereszt a t y j  a. Ä 1 fordító.

S z e l l e m i .
Úgy úgy , leányom; már neked nem lesz szabad 
Az egyszerű természeten enyelgned ;
Modor, szabály, fentérzemények, nj sztíl,
Ezek illenek korunkhoz. Hadd morogjon 
A ’ vén konok Szerényi; — elmaradt ö,
Mig én haladtam a’ futó idővel.
Csak én reám hallgassatok, legyőzzük 
A ’ tespedés’ félénk szakállasit, —
Honunkra új eget derítünk ,
Boldoggá lenni kényszerítjük a’ magyart.
Előre csak! sebes röpülve előre!
Küzdéseinkben ez legyen vezérszó.
Tudóskaim, te leghívebb barátom,
Te uj világ’ szerencsecsillaga,
Te művészet’ , Ízlés’ , ész’ , erény’ vezére!
Téged választalak tehát ez árva,
De szépre, nagyra fejlő gyámleányom’
Férjéül; ő szabályidat követve 
Téged ’s hazádat boldogítni fog.
Kiizdésiteknek én pályát egyengetek,
Tépdesve rút előítéletek’ gyomát,
Tördelve irigység ’s gúny’ göröngyeit.

T u d ó s k a i.
Tisztelt barátom, gyámleányodat 
É n, mint ígértem, nőül elveszem;
Tanítom, intem és szabályozom.
Szavam’ követve ő boldog leend.
De vannak némi szenvedélyeim:
Hir, név, vagyon, dicsvágy rövideden; —
Ezek ha ollykor a’ gyengéd szerelmet 
Felejtik, — és a’ nő durczás leend : 
Korbácsomat, mellynek „Figyelmezö“ neve, 
Előveszem.

J a c in th ia .
Oh egek! mi borzadás futott 

E’ durva névre e l?  Kímélet, irgalom,
Csak a’ „Figyelmező“ korbács maradjon el.
Én a’ miben lehet szolgálatodra kész,
Buzgón erőlködöm mindent követni, mit 
Parancsolnak bármennyi szenvedélyeid:
De míveletlen én , ki iskolát soha 
Nem láthaték, ha megcsalom reményedet:
Nézd gyengeségemet, — tőlem sokat ne várj. 

S z e l l e m i .
Hiú szabadkozás ! — mi iskolát beszélsz 
Itt, hol sietni kell? — szükség se’ volt reá; — 
Te kész vagy és elég müveit; ’s müveid magad’ 
Továbbra is jeles férjed’ szabályain.
Csak főkötő kell, és derék matróna lészsz.
A ’ korbácstól ne félj, — csak férjedet szeresd,
Ö azt csak ollyanok’ számára tartja,
Kik szenvedélyi-t nem tömjénezik. —  

J a c i n t h i a .
De nékem is van némi szenvedélyem:
Szerelem, bohóskodás, táncz, vígalom.

T u d ó s k a i .
Ez mind tiéd marad bántatlanűi, — ’s ezekben 
Érzelgi ur’ barátságát kikérem.

É r z el g i.
Ajánlom hiv szolgálatom’, nemes 
Barátom! én tehát cicisbeo leszek 
Az úri háznál —

T u d ó s k a i .
Most te , boldogító

Angyala hazámnak ’s nemzetemnek, Szellemi! 
Hálám’ fogadd baráti érzeted- 
’S bizalmadért; igyekszem érdemes 
Szép gyámleányod’ birtokára lenni.
De még van e g y , mi nélkül jogtalan 
És üdvtelen leemlne birtokom.
Tudod , hazánk’ szent alkotója Árpád 
Félbenszakasztva ezredévi álmát,
Itt jár közöttünk, látni nemzetét,
Kihűlt e ,  vagy buzog még benne vére?
Ot egy kicsinyt búsnak lálám; csináljunk 
Egy-két vig órát a’ derék öregnek,
Hívjuk meg őt most násznagyunknak; lígyis 
Megtudta már e’ szent szövetkezést;
Szerényi elbeszélte azt kétségkívül.
Ha megnyerhetjük áldását, csak úgy jutunk 
Óhajtott czélra, — átka földre sújtana.

S z e l l e m i .
Hogyan? Szerényi járt körűié már! no, jó 
Öreg, úgy ez megzavart örök panaszával.
De semmi megkísértsük őt; — zsaroljunk 
Áldást reánk! akarja vagy nem. —
Ha kész leend: vígan ülünk úgy ma ünnepet':
Ha zsémbel: hagyjuk ott kínjára őt;
Aludni menjen vén pajtásilioz.
Te, gyámleányom, menj Érzelgivel,
Készüljetek, mindjárt itt lesz az eskető,
Hivasd be házadhoz vendégidet.

(Érzelmi Jncinthiávnl elmegy; Árpád jö  
Szerényivei.)

Hatodik, jelenés.
Á r p á d ,  S z e r é n y i ,  S z e l l e m i ,  Tu dó s  kai .

Á r p á d  (Szerényihez.)
Sok szépet, jót, hallék, láték; örülök,
El és halad, boldog, dicső lesz nemzetem.

S z e l l e m i .
Üdvözllek oh dicső! feléd siettem,
’S felém hozott szerencsém’ angyala.
Öröm duzzasztja keblemet, midőn 
Elégedésed’ hallom nemzeteddel.
Igen! fölébredett már, és siet 
A ’ szép ’s dicső felé ez a’ nem régiben 
Tunyáskodott nép; én magáin röpülök 
Elől vezérfáklyával, és daczolva 
A’ régi álmot óhajtó tömeggel;
Segédkezet nyújtván tudós barátom.

(Tudóskaira mutat.)
’S most épen egy alapkövét teszem le 
Hazámban a’ dicsőség’ templomának;
Egy üdvteljes szövetséget kötök 
Két olly személy között, kik hő karokkal 
Egymást ölelve, nemzetünk’ egére 
Dicső napot fognak deríteni; —
Tudóskaink nőül vévé Thalia’
Szentelt szülöttét, gyámleányomat.
Kérlek, dicső apánk, légy násznagyuk,
Kösd össze őket," adj áldást reájok.

T u d ó s k a i .
Áldásodért könyörgök, óh apám

Á r p a  d.
Fiaim, t i ,  úgy látom, nagyon sebesen 
Vágytok röpülni mindenen keresztül. (Szellemihez) 
Alig tudom, ki vagy, ’s már násznagygyá tevéi. 
Hallék ugyan már egykét szót felőletek;
De illy vaktában áldást osztogatni? . . .

S z e r é n y i .
Ne kétkedjél, dicső hős, add áldásodat;
Ez áldás védangyal leend felettük.

Á r p á d.
Szavadra kész vagyok, mert a’ magyar’
Javára áldásom határt nem ismer.

S z e l l e m i .
Jer hát dicső apánk, alázd meg 
Magad’ menyasszonyunk’ szép uj lakába,
Hol majd reád örömtől ittasult
Hív unokáidnak üdvözlése vár. (elmennek.)

Hetedik, jelenés.
(A z nj színház előtt.)

N á s z n é p ,  É r z e l g i ,  J a c i n t h i a .  
É r z e l g i .

(Jacinthiát meny asszony ruhában karon fogva tartja.) 
Vigan, vendégeink! — kész a’ menyasszony, 
Mindjárt jön a’ dicső násznagy, ’s szép vőlegény. 

N á s z n é p  k ö z ü l :
E l s ő .

Gond, únalom,
Széledjetek,

Táncz, vígalom 
Cseréli helyetek’.

M á s o d i k.
Mig a’ komor hadak, csaták 
Dicső hazánkat szaggaták,

Volt búban fájdalomban részünk ;
Most béke leng fejünk felett,
Hazánk öröm’ lakhelye lett,

Most részt gyönyörben vészünk. 
Ha r ma d i k .

Hajdan vérben,
Vivő térben

Gyönyörködtek őseink;
Most Thalia’
Lyánya ’s fia

Leendnek kedveltjeink.
N e g y e d i k .

Tudós, m űvész, 
írász , nyelvész ,

Fogjatok kezet;
Nyílik az ég 
A’ dicsőség’

Angyala vezet.
Ö t ö d i k .

A ’ menyasszony kellemes, ,
A ’ vőlegény érdemes.

Ki ne örülne?
H a t o d i k .

Házasodik a’ lapát,
Elvette a’ piszkafát,

Férjhez ment a’ meszelő,
Elvette a’ reszelő.

Ki ne örülne?

H e t e d i k.
Vesd k i, vesd ki a’ ezudart,
Mit gúnyolja a’ magyart!

(Jő Árpád.)
Né p .

Üdvöz légy , dicső apánk ,
Üdvöz légy, Árpád apánk,

Üdvöz lég y , apánk!

A yoir/Jiilib jelcsaés.
Á r p á d ,  S z e l l e m i ,  S z e r é n y i ,  T u d ó s  k a i ,  

É r z e l g i ,  J a c i n t h i a ,  n á s z n é p .

Á r p á d.
Örömmel látlak, édes gyermekim;
Áldásom rajtatok ’s hazátokon! (Jacinthiához.)
Te vagy , leányom , menyekzőruhában,
Kihez jövék áldásom’ osztani ? '

(Jacinthia meghajtja magát.)
Fogadd el őt nőül, Tudóskai!
Előbb azonban, mint áldásom’ adnám,
Hallgassatok. Tüdóskai, le hiv magyar 
’S buzgó szülötte vagy, tudom, hazádnak;
De mértéken felül ítélsz magadról,
Sietsz érlelni a’ gyümölcsöket,
Mellyek még csak virágban sznnnyadoznak,
És a’ ki röptödet nem véli jónak,
Kigúnyolod, sérted, marczangolod. 
így mig hazád’ javat sietteted ,
’S a’ higgadt vér’ tanácsát megveted ,
Kettős veszélynek hinted magvait.
Erőltetett gyümölcs korán lehull,
Gúny, sértés, csak viszongunyt szül ’s czivódást. — 
Lassan siess, tovább érsz! régi jó tanács.
Még nőtlen is maradhatál va la ,
Tanulnod és higgadnod kell neked még.
De már, ha házasulsz, legyen, csak azt ne hidd, 
Hogy már mint férj tökéletes leendesz.
Hall gass a’ jó tanácsra; — ’s én Szerényit 
Ajánlanám főként tanácsadóul.
Jacinthia , te is nagyon korán 
Teszed le a’ leányi pártát;
De még jeles, müveit asszony lehetsz,
Csak azt ne hidd, hogy már azzá levél.
Tanulj buzgón, képezd , müveid magad’,
Az élet és a’ bölcs tanács lesz iskolád.
Áldásomat tehát vegyétek :
Egymást ölelve küzdjetek, hü gyermekim , 
ízlést, erényt táplálni nemzetem között;
Minden lépésiek új erényt teremjen ,
’S buzgó munkátok népemnek nevét 
Emelje a’ dicsőség’ szent hegyére föl.
Az egyetértés’ lelke legyen hazátok’
Lámpája; ezt, ’s a’ fejdelemhez hiv 
Érzést tanulja nemzetem titőletek. 
így  századok’ során fog állni a’ terem ; 
íg y  é l, halad, boldog, dicső lesz Hunnia!

M in  d.
Éljen , haladjon , boldog és dicső 
Legyen hazánk és nemzetünk örökke!



E g y v e l e g * .
Koburg, October’ 12.

S á n d o r  würtembergi herczeg’ menyekzője M á r i a  fran- 
czia kir. herczegasszonynyal, mint halljuk , folyó hónap 
17kén fog ta r t a tn i ; az uj fens, házaspár néhány hétig Pá- 
risban szándékozik maradni, s aztán a brüsseli ,  stuttgarti 
’s koburgi udvaroknál látogatásokat tenni, úgy hogy ö lense- 
göket talán csak decemberben várhatjuk ide. Még nem tu- 
datik hol választott jövendőre nézve állandó lakást Sándor 
herczeg magának; hihetőleg Páris, a’ rokon udvarok ’s azon 
kastély közöl fog választani, mcllyet az ifjú fejedelem Bai- 
reuth mellett bir.

V a s u t a k .

M o s t , midőn a’ közlekedések’ könnyítésére és gyorsításá
ra — mi egyszersmind a’ nemzeti műiparnak és kereske
désnek főben járó kérdése — hazánkban is olly sok tö r té 
nik ’s még több van készülőben, nem lesz talán egészen ér
dektelen , az Ausztriában legelső vasutvállalatnak jelen álla
p o tá t  ’s legközelebbi kilátásait rövid, de hű vázolatban ha
zánkfiaival is kÖsleniink.

A’ cs. k. k i v á l t s á g o s  a u s z t r i a i  e l s ő  v a s ú t - t á r s a -  
s á g ’ j e l e n l e g e s  v i s z o n y a i n a k  á l t a l á n y o s  e l ő t e r 

j e s z t é s e .

A’ b u d w e i s - l i n  z - g m u n d e n i  v a s ú t ,  a’ legelső a’ cs. 
k. statusokban, mind eredetére, mind a’ bátorságra ’s türe
lemre nézve, mellyckkel tökéletességre m ent,  úgy a’ válla
latnak közhasznúsága’ tekintetéből, mellynek következtében
IV. Károly császár’ ideje óta a’ Moldvának és Dunának olly 
gyakran sürgetett összeköttetése végre valósítaték , sokoldalú 
’s gazdag anyagot szolgáltat a’ figyelemre. Jelen pillanatban, 
midőn a’ felső Dunán a’ gőzhajó által lé tesített hajózás által 
ezen vaspálya is egy uj ’s terjedtebb közlekedési eszközt 
nyer t ,  ’s midőn az ezzeli közösülés e’ tekintetben is előmoz- 
dítatik és seg íte tik , az e’ nagynemü, minden látszatos aka
dályokkal daczoló ’s dicséretes’ állhatatosság által erős ala
pon épült vállalatra vetett figyelem még magosabbra emel- 
kedhetik ’s úgy lá tsz ik , i tt  az ideje, hogy ennek előhaladá- 
sáról ’s virágzásáról olvasóinkat értesítsük. Azért is közöljük 
a’ cs. kir. kiváltságos első ausztriai vasút társaság’ egyik rész
vényesének tudósításán alapított következő előterjesztését a’ 
vállalat’ jelen visszonyainak, mi által legjobban kivilágosul, 
hogy ezen viszonyok évről évre növekedő mértékben kedve- 
zőleg ’s figyelemre méltólag alakultak.

A’ linz-budweisi vaspálya’ részvényei darabonkint,  a’ két 
utolsó év’ lefolytában 60 forintról mintegy 90 forintig ’s azon 
felül hág tak ,  ’s azoknak még magasabban leendő emelkedé
se nagyon hihetőnek látszik. Ezen körülmények között kor
szerű lehe t ,  a’ tapasztaláson ’s a’ dolog’ mivoltán alapított 
következő fejtegetés által ezen papirosok’ mostani tulajdono
sa i t ,  valamint azokat i s ,  kik effé léket venni szándékoznak,  
a’ részvények’ értékéről, mellyel azok je lenleg b írnak , és 
mellyet jövendőre nézve Ígérnek, a’ lehető legnagyobb pon
tossággal megismerkedtetni.

A’ linz-budweisi vasút’ részvényeinek szembetűnő felemel
kedése annak növekedett jövedelmei által igazul. Az 1835 
évre ezen részvényekhez mért osztalék 2 f. 30 krról 1836ban 
már 4 f. 15 kra. emelkedett, és e’ folyó évben nagyon hihe
t ő ,  hogy 4 f. 30 kr. ju tand  egyegy részvényre vagy tán még 
több; miből az jő k i ,  hogy egy részvény jelenleg 90 forint 
tőkepénz-értéket (a’ kamatozást 5 forinttal száztól számítván) 
repraesentál.

Ezen vasutaknak, nevezetesen a’ linz-budweisi és a’ linz- 
gmundeni vaspályáknak jövedelme folyvást növekedik, mint 
az ide csatolt táblácskából láthatni. Az első vasút a’ folyó 
év’ elmúlt felében a’ múlt évi hasonló időszakhoz képest 7364 
for. 21 kr. — a’ másik pedig 6012 for. 21 krral adott több 
tiszta jövedelmet, ámbár a’ kereskedési viszonyok’ megza- 
varodása miatt mind az áruk’ szállítása, mind az utazóknak 
száma a’ huzamos kedvetlen idők’ következtében meg-meg- 
csökkent. A’ folyó évi haszon a’ sókereskedésből a’ múlt évi
vel csaknem egyenlő maradt.

A’ linz-budweisi vasút’ részvényeinek folyó évben leendő 
jövedelem - szaporodását,  ámbár a’ csak most érintett okoknál 
lógva ellenkezőt lehetett várni, kiváltkép a’ következő okok 
eszközük:

A hónak a vasutróü kilapátolása f. év’ elején észrevehető
i g  k evesebb költségbe került.

A vasúti földgátoknak csaknem tízévi használat által le tt 
megerősödése következtében kevésbé költséges igazítások kí
vántainak meg.

A pálya felületének épségben tartására megkivántató többi 
költség azon körülmény által kevesedett szembetiinőleg, hogy 
a számtalan haszonvehetlen keskeny ’s öntött vasból készült 
kerékvasaknak kiszedése már végbe ment ’s ezek’ helyét czél- 
irányosabb, kalapált vasak foglalták el.

Ezen év másik felében azonban , az épen most érintett 
viszonyok’ ellenére , a’ linz-budweisi vasút’ jövedelme a’ múlt 
év második felét lényegesen meg nem ha ladand ja , mivel a’ 
vasúti igazgatóság a’ takarmány’ leszállt ára’ következtében, 
az árúk vitel-dijait is ezen a’ vasúton néhány percenttel le- 
jebb szállította.

A gmundeni vasúton ellenben a’ másik félcsztendei jöve
delem nagyobbodása a múlt évihez képest annyival inkább 
reménylhető , mivel az utazók’ tovább - küldése f. e. július’ 
elsőjétől kezdve, egy olly serény kötelező félnek van á tad 
j a ,  ki szerződésénél lógva köteleztetik a’ bérkocsikat Linz
ből Gmundcnbe 5 és y2 óra alatt kü lden i , holott  elébb ezen 
pályautat mintegy 7 óra alatt  tették meg.

Továbbá a’ l inz-budweisi vasút’ részvényeinek jövedelme 
meg az áltál is novckedendik , ha az abrak’ ara’ felugrásával 
azon országúti bérkocsi , melly jelenleg néha visszajövet a’

vasúttal vetélkedik ’s némelly árúk’ szállítását attól elveszi, 
e lm arad ; ha továbbá a’ munkába vett gőzhajózás Bécsből 
Linzbe létre kap, ’s a’javallott bajor királyi vasútvonalok ezen 
pályára uj árúkat szállitandnak.

Mivel végre a’ linz budweisi ’s a’ linz-gmundeni vasút 27 
német mérföldnyi hoszaságban már is a’ T raun t a’ Dunával 
’s a’ Dunát a’ Moldvával összeköti , a. o. kétséget nem szen
ved, hogy uj műipar-vállalatok, termesztményeiknek e’ vasúton 
leendő sebesebb ’s olcsóbb szállítása végett i t t  fognak letele
pedni vagy ide á tkö ltözn i, következéskép az árúk’ szállítása 
ezen vaspályán meg fog szaporodni , melly felemelkedett 
mértékben történendik, ha ezen ut egyfelől GmundenbőlLeo- 
benig, másfelől pedig Budweistól Moldautheinig meghoszab- 
bítatik.

Ezen meghoszabbítások közűi az első azonnal valósul, mi
helyt Bécstől Stirián keresztül Triest ig  vaspálya fog létre ho
zatni. A’ másik ellenben Budweistól Moldautheinig hihetőleg 
nem sokára munkába vétetik azon meggyőződés’ következté
ben , hogy a’ Moldva sajátképen Moldautheinnál kezd nagy
obb árúk’ szállítására is hajókázható lenn i,  ’s ott általában 
több hajónszállitási alkalmak ta lá lkoznak , ’s igy e’ vasútnak 
ezen kedvezőleg fekvő hajónszállitási helyhez intézett vonala 
L i n z ’s Budweis között az árúknak sebesebb ’s olcsóbb szállí
tását eszközlendi.

Egyébiránt még az is lehetséges , hogy a’ T riest  és Bécs 
közötti vasú t,  ha annak a’ Semmeringen á thozatala  kivihe
tetlennek vagy igen költségesnek fog lá tszatn i ’s a’ pályának 
mégis a’ német örökös tartományokon kellene keresztülfutni, 
Gmundenbe fog h u z a tn i , hogy igy Linz és a’ Duna által 
Bécscsel ’s egyszersmind Prágávali közösülése helyreállítas- 
sék. Azon uj és tetemes jövedelmeken k iv ű l , mellyek idővel 
ezen körülmények által a’ linz-budweisi vasutrészvények’ bir
tokosinak nyilván valólag biztosítatnának , azok még azon jó 
ban is részesü lnek , hogy a’ budweisi vasut-kötelezvényekre 
évenkint teendő 12,000 forint’ lefizetése ’s ezen summák’ ka
matainak megkímélése által minden egy részvénynek valósá
gos becse évenkint egy forinttal hág fe l ,  minth ogy a’ pálya’ 
passivuma évenkint ugyanennyivel fogy.

1846 januariusa’ ljeig a’ 650 darab gmundeni kötelezvény’ 
birtokosinak megmarad a’ száztól 5 ft. kam at; a’ gmundeni 
kötelezvényekhez ragaszto tt  518 darab osztalék-utasi tvány’ 
(Dividenden- A n t h e i l - Scheine) birtokosinak pedig a’ linz- 
gmundeni vasút további jövedelm ei, csak igen csekély lero
vással a’ budweisi részvényesek’ javára az említett felesebb 
jövedelmekből.

1846 januariusa’ l jé től fogva azonban a’ dolgok ezen tekin
tetben egészen más állapotba fognak jutni.  E ’ naptól kezdve 
t. i. a’ gmundeni vasútnak egész birtokjoga ’s igy annak min
den jövedelmei és tartozási is a’ budweisi vasutrészvények’ 
birtokosira mennek által , ’s igy a’ budweisi részvényesek 
azon kö lc sön t, mellyet a’ gmundeni pálya’ építésére vettek 
fe l ,  szerződés szerint vagy egyszerre , vagy 20 esztendő alatt 
egyenlő részekben fogják lefizetni. Az 1846ban e’ végre ta r 
tandó köz gy ű lé s  fogja e lh a t á r o z n i , m e l ly ik  fizetésmódot 
akarja követni. Ha e’ köz gyűlés az azonnali egész visszafize
tést fogadná el ,  hogy elmellőzze a’ lassú és részletes törlést, 
melly által a’ részvényesek’ jövedelmei évenkint 32,500 fo

r inttal kevesbednének: akkor a’ nevezett köz gyűlés egyszer
smind a’ még fenm aradandó, ki nem já tszo tt  budweisi köte
lezvények’ 220,000 forintbani visszaváltását is minden hihe
tőség szerint el fogná határozni. I g a z , hogy ezeket akkor 
némi csekély ráfizetéssel kellene bevásárlania, minthogy a’ 
kötelezvények’ birtokosi nem tartoznak azokért a’ visszafize
tés’ kitűzött ideje előtt kész pénzt elfogadni.

Hogy tehá t  a’ szükséges tőkesummákat
650,000 p. ftban j

és ismét 220,000 p. forintban , a’ megtörtén
hető két percentnyi agióval együtt ez utóbbi 
summára nézve, ’s igy ............................ , . .224,400 „

összesen 874,400 p. ftban 
előállítsa : ugyanazon köz gyűlés czélirányosnak találhatja, 
uj részvényeket bocsátani ki.

A’ budweisi vasút akkorban, az eddigi tapasztalásokhoz 
k épes t ,  szállítási és kereskedési hasznokban be fog hozni
m in t e g y ..................................................................  100,000 p. ftot. ,
a’ gmundeni vasút h a s o n ló k é p e n .................. 60,000 „
vagyis az egyesült gmundeni és linz-budweisi
pályák be fognak hozni ö s s z e s e n .................. 160,000 p. ftot.

Feltévén má r ,  hogy az említett c z é l ra , t. i. a’ 874,400 p. 
forintra menő összes adósság’ legfizetésére, 6492 darab uj 
részvény fogna kibocsáttatni: akkor mindössze 19,675 darab 
budweisi vasut-részvény fogna lé tez n i , mellyek a’ 160,000 fo
rintnyi tiszta évjövedelemben osz toznának, ’s igy egyegy 
részvény valamivel többet hajtana be évenkint 8 percentnél.

Ezen jövedelmet 6 percenttel kamatozó tőkepénzzé változ
ta tván, ebből egyegy részvényre közel 130 pengő forint esik, 
melly áron az újon kibocsátandó 6492 d. részvény könnyen el
kelhetne ,  ’s igy a’ 874,400 pengő forint bekerü lne , mellyel 
a’ pályának minden passivumai eltöröltetnének.

Az eddig mondottakból a’ linz-budweisi vasút-részvények’ 
birtokosira nézve a’ következő számolat áll elő :

A z ,  ki je lenleg  egy részvényt b i r ,  vagy 100 p. forinton 
vesz,  ettől az első kilencz év a l a t t , vagyis 1837 januariusá- 
tól 1846 januar iu sa ig , közép számmal vett osztalékrészben 
évenkint 5 pengő forintot fog hú zn i ;  teszen kilencz év alatt

45 p. ftot.
A’ 130 p. forintos uj részvények’ kibocsát- 

ta tása’ alkalmával a’ már megvolt részvények’ 
tőkepénz-értéke is n e v e k e d i k ...............................  30 p.forinttal
és igy 100 p. ft. kilencz év alatt h a j t ..............  75 p. f to t ,
a’ mi az előlegesen kiadott 100 p. f tért 8 %  percentnyi éven- 
kinti hasznot tesz.

Végül megjegyeztetik, hogy a’ cs. kir. kiváltságos első ausz
triai vasúttársaság’ igazgatósága e lhatároz ta ,  a’ külföldön 
vagy a’ tartományokban lakó részvénybirtokosok’ könnyebbsé
ge végett az osztalékok’ beszedésében, a’ részvények mellé 
osztalékrész-utasitványokat is ragasztani.

Minthogy a’ jelen előadásban minden a’ legújabb kori ered
ményekre van alapítva , a’ nélkül hogy igen merész remény
eknek vagy kétes feltételeknek hely adatnék, méltán várhat
ni , hogy a’ foly ta to tt  tapasztalások ’s költségkímélések mel
le t t  az itt  e lőterjesztett vidor kilátásokat a’ következés jóval 
meghaladandja.

A 9 v a s u t a k ’
szállításainak ’s jövedelmeinek summás kimutatása.

j i n z s B ú d w e i s k ö z ö t t

1  8 3 ti. 1  S 3 S.

s z á l l  i t a t o t t s z á l l í t  a t o t t
tiszta tiszta

SÓ fa jövedelem SÓ fa jövedelem
és áruk személy és áruk személy

Mult évi mázsa öl f- 1k. mázsa öl f. k.
s a l d o . . . . . 11,288 50 . . . . . ).  . . 11,495 6

Januarius . . . . 25,622 201% — ( - 30,049 60% — 1869 S
Februarius . . . 22,482 38 — (1019 23 25,456 157% — 3423 43
M artins.............. 41,198 90% — 3300 6 32,965 65 — 4605 17
Á p r i l i s .............. 4S,423 163% 738 5531 35 42,416 151% 625 6020 20
M ájus................. 53,141

49,932
413 447 6196 35 44,150 222 364 6639 23

Junius ................. 243% 422 6015 21 42,201 224% 409 6869 30
240,798 1158% 1607 22,063 — 217,237 880% 1398 29,427121

J u liu s ................. 50,663 174 506 6001 40 45,193 212 485 6009 20
Augustus . . . . 50,221 228 850 5339 51 45,008 248‘A 1002 6353 17
September. . . . 52,136 344% 553 6812 28
O ctober.............. 35,825 346 452 6089 9
November . . . . 29,864 400 — 3115 6
December . . , . 29,281 273 % — 32S2 44

Összesen . 488,788 2924% 3968 52,703 58 I l i i

L i n z  é s G m u n d e n k ö z ö t t
Mult évi

tartozási
saldo.

t  § 3 ti. 1  S 3 7 .

. . . . . . . . 223 10
Januarius . . . . 20,158 — 898 ( - — 41,431 — 1950 1732 2Februarius . . . 30,253 — 1556 (1369 21 40,923 — 2586 2106 50M artins.............. 44,941 — 3223 2065 8 52,635 — 3771 3473 50Á p r i l i s .............. 89,931 — 7871 2331 56 59,652 — 6737 5165 29M ájus................. 44,454 — 8514 4015 13 48,965

40,551
— 7640 4790 25Junius................. 48,342 — 7714 4466 47 — 6981 3225 20

J u liu s .................
228,079 — 29,776 14,248 25 284,157 — 29,665 20,493 56

48,377 — 8200 4479 58 53,745 1 --- 8761 5013 15Augustus . . . .  
September. . . .

53,934
07,380 _ 13,002

9262
6850
5118

6
48

65,102 — 13,541 7397 55
O ctober.............. 54,553 — 7329 4784 30November . . . . 53,493 — 3977 4335 36December . . . . 51,067 — 3243 2809 27

Összesen . 546,888 - 1 74,759 ,42,626 150 I 1 1

É s z r e v é t e l  ek.

E ’ szerint az 1836 és 1837ik éveket 
összehasonlítva , az első hónapokban 

23,561 mázsa só és áruk,
277% öl fa, ’s
209 személy-szállítási k é v é 

s é  b b s é g , ellenben
7,364 forint. 21 kr. jövedelem- 

t ö b b s é g  mutatkozik.

E ’ pályán a’ folyó évi hat első hó
napban a’ tavalyiakhoz képest

56,078 mázsa áruval mutatkozik 
t ö bb ,  ’s

111 személylyel k e v e s e b b  
a’ szállításban; a’ jövedelemtöbbség 
pedig tesz 6012 ft- 21 krt., lehúzván 
a’ múlt évi számadásokból maradt tar
tozást 223 ftban ’s 10 krban.

Azon aránytalanság, melly némelly 
hónapokban a’ nagyobb szállítás és 
kisebb jövedelem között mutatkozik, 
onnan ered, mivel a’ pálya’ épségben 
tartására szükséges költségek, hol 
kisebb hol nagyobb mennyiségben, a’ 
minden hónapi jövedelmekből huzat
nak le; következőleg az ide mellékelt 
jövedelmeket tiszta jövedelemnek kell 
tekinteni ’s egyszersmind feltenni, 
hogy a’ pálya mindenkor jó karbau 
tarta tik.

( Telegraph,)

Nyomtatja Wigand Fridrih Kár.



POZSONY, pénteken 3 4 .  s z á m . OCTOBER’ 3*. 18S».
T a r t a l m a :

a’ lioni politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze- 
tcsb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
liirüladása, hogy e’ tekintetben minden honiujság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá sfa lr i Orosz József.

Feltételek:
Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnak Az 
értekezések e’ czim alatt kiildetendök: Hírnök'
szerkesztő hivatalának. P o z so n y b a n — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország és Erdély.
Ő cs. kit*, ap. Felsége Ha u l i k  György zágrábi 

püspököt f. e. October’ 22kénkölt legfensőbb hatá
rozatánál fogva b. titkos tanácsossá; — Gróf fiJe- 
j a c s e v i c h  László Verőcze vármegyei 2od alis- 
pányt pedig a’ bántábla1 bicajává méltóztatott kegy
elmesen kinevezni.

A’ m o h á c s i  casinoi egyesület, legújabb határozatánál 
fogva, „Mohácsi casinoi selyemtenyésztő Egyesület“  czím 
alatt  előlegesen 12 esztendőre állatid össze; részvényei 20 
pengő forintosak lesznek, mellyekből mindenki vásárolhat sa
já t  kívánsága szer in t ,  val lás ,  rang ,  kor ,  nem ’s lakhely e’ 
részben semmi különbséget nem tévén. Czélja ezen egyesület
n e k , mint czíine is m utatja ,  a’ selyemtenyésztést Mohács’ 
v idékén, (hol már 3000 tökéletesen használható eperfa lé 
tezik ,  ’s ezen iparágra nézve, inelly a’ lakosokat eddig is 
hasznosan foglalatoskodtatá , a’ hely’ természeti fekvése igen 
kedvező) minél nagyobb virágzásba hozni.

Győrvár, miudszenthó’ 12-
Mennyire lehet a’ gyenge elméket jő nevelés, rendes okta

tás és józan bánás ál tal művelni, szép példáját adák a’ vas
vári iskolabeli fiú- és leánygyermekek folyó hó’ l l é n ,  számos 
egyházi ’s világi vendégek’ jelenlétében m utato tt  próbatéte
lük által. — Egy a’ nevendékek közül bátran és szép kife
jezésekkel megköszöntvén a’ gyülekezetét,  elkezdődtek sors
vonás által a’ rendes feleletek a’ hittudományból, a’ szent 
h is tó riábó l,  Magyarország’ történetéből, a’ földleírás’ tudo
mányából, különösen 3fagyarországró l; a’ honi nyelvtudo
m ányból, a’ számvetés’ tudományából. Ezen tudományokból 
felelvén a’ nevendékek, általában dicséretet és megelégedést 
érdemlettek. Örömköny csillogott a’ szülék’ szem ein ! A’ 
jelenlévők mélyen meg valának indulva , mindnyájan bámuló 
tanúi lévén, mint adtak helyes,  szép ’s jó feleletet a’ föld
ből alig kilátszó kisdedek! — Nem lehet i t t  nem magasz
talni igen tisztelendő B e n k e s  Márton Sz. Domonkos’ ren- 
debéli atya, vasvári fára-kormányzó ur’ é rd e m é t , ki fáradha
ta t la n  munkássága, iparkodása, az iskolának gyakori lá toga
tá s a ,  ott a’ gyermekeknek serkentése, buzdí tása ,  oktatása 
ál ta l  a’ dolgot annyira v i t t e , legyőzvén több akadályokat, 
hogy határ t  nem ismerő törekedésének ju ta lm a e’ mai szép 
nap l e t t ,  mellyen elhintvén tanulóinak gyenge sziveiben az 
idővel hasznos gyümölcsöket hozandó magvakat, ’s igy ideig 
’s örökké tartandó boldogságuk’ talpkövét megvetvén, azok’ 
bizodalmát és szerete té t,  a’ szülék’ t iszteletét és áldását, 
a’ vendégek’ megelégedését és dicséretét bőven megér- 
demlette ’s megnyerte. E ’ buzgó fára-kormányzó urnák a’ 
nevelésbeni ügyessége kitündöklik elrendelése által magá
nak a’ próbatételnek, ez a’mint tanuságos, úgy mulatságos is 
v o l t ; közben-közben az előadott tudományokhoz alkalmaztatva 
a’nevcndékek egymással párbeszélgetést váltottak. A’h it tudo
mányra nézve egy atya és fia közt folyt a’ beszélgetés a’ te
remtésről ’s az innen következő — Isten iránti — kötelessé
gekről; két testvér közt a’ szülék iránti tartozásokról. A’

F e l e l e t
a ’ „ H í r n ö k 2 7 d i k  szám ában megjelent h a  r a j )  ós  czá fo lásra  

a ’ „magyar jognak egy éltes r. ’tanító já tó l“

Haki azt czáfolja, miről szó nincs, szélmalmokkal, vagy  
tulajdon árnyékával há d á z .  J). Q.

De tons les animaux l’homme a le plus de pente 
A ’ se porter dedans l’excés.
II faudroit faire le procés

Aux petits comme aux grands. II n’est ame vivante 
Qui ne péche en ceci. R i e n  de  t r o p ,  est un point, 
Dont on parle sans cesse, e t  q u ’ on n’observe point.

F. d. I. F.
Errat, qui putat et non reputat. — Prov. v.

A’ „M éhkas’“  szerkesztője, ki a’ való, igaz és józan sza
badságnak, — de nem a’ zabolátlanságnak ■— kedvelője ’s 
tes ti  lelki b a rá t ja ,  sőt mély tisztelője i s ,  azt mindenkinek, 
mindenben — gondolkodás, szólás, Írás és még cselekvés
ben is azon egy kikötés m e l le t t : mennyire az általányos 
szabadság’ jogaival megférhet,  szíves-örömest, sőt némi gyö
nyörűséggel engedi, és szinte illyen engedelmes szíveskedést 
magának is más felebarátitól óhajt ’s kér ;  *) tulajdon véle
kedésének illendő rostálását is jó szívvel, békével ’s ha szük
ség ,  minden tiirödelemmel szenvedni erős föltett szándéka. 
Ez okból a’ „Hírnök’“  27dik számában nyújtott fanyar falatot 
is — egyedül önmagát tekintve — csendesen elnyeli vala, 
azt valami hirtelen forralom’ özönének nézvén; ’s mivel az 
éles tollharczok és epés visszatorlások lelki hajlandóságával 
ellenkeznek, minden személyes megtám adást,  hán tás t ,  sér
tést  mindig távol ta rto tt  Méhkasától is. Ezt tudják azok, kik 
őt az ollyasok’ kínálásával híjában kisértették.

Azonban átfutván a’ Hírnökben az említett durrogó czáfo-

*) h. Alveare I. 4 és II. 3. II. kötet.

magyar nyelvhez alkalmaztatva, midőn ketten a’ magyar nem
zet’ haladásáról és művelődéséről beszélgetnének, meglepőlcg 
énekelték mindnyájan hangászat’ kíséretében: „M agyar szív“  
stb. Végre midőn a’ magyar nemzetnek édes nyelve’ palléro
zásában óriási lépéseit magasztalnák, egyező hanggal kiöl
tök fel mindnyájan: „É ljen  a’ magyar nemzet! éljen a’ ma
gyarok’ Királya V. F erd in an d !“  Megzendiilt erre hangászat- 
tal a’ nép d a l :  „Isten tartsd  meg Ferdinandot“ ’stb. Szivünk’ 
mélyéig hato tt  ez ,  ’s a’ sokféle kedves emlékezések miatt 
egészen elérzékenyülvén, a’ kisdedek’ finom zengedezései közzé 
keveredtek a’ mi vastagabb hangjaink is! — Utolján búcsúbe
szédben egy neyendék, társa i’ képében, szép kifejezésekkel 
megköszönte a’ hallgatók’ magamegalázását, a’ tanítók’ fára
dozását ’s a’ fogyatkozásokért engedőimet kért. Megelége
dést ’s örömet sugároztak most minden szemek! Már nem 
óhajtónk semmit! midőn váratlan, de igen kedvesen lepeténk 
e’ szép énekkel utoljára meg: „Miről apám nagy vígan szólt“  
’stb. (ellendal K i s f a l u d y  Károly’ „Rákosi szántó“ czímii 
dalával) .— Vajha már valahára a’ falusi iskolák, mellyekben 
a’ nevelés által hintetik el magva a’ nemzeti boldogságnak, 
méltó párto lást te tt leg  nyernének a' felsőbbségek, földes-ura- 
sá g o k ’s illető tehetősbek á l ta l :  épületre, belső elrendelésre, 
mesterekre ’stb. nézve ! Vasvár mezővárosban is annyi tanuló, 
olly szép szorgalom, 's olly kicsiny iskola! Mit mondjak a’ 
szomszéd hclységbeli iskolákról? •—

Z sira y  P á l, győrvári plébános.
Zágráb, October’ 16.

Mitől az angol utazóknak, a’ „ H í r n ö k ’“  15ik számában 
olvasható sajnos kalandja’ közlője, tudósítása’ végsoraiban 
ta r to t t ,  megvalósult. — G l e i g  ur ugyanis, vagy barátjai, 
a’ Párisban megjelenő „G  a 1 l i  g n a n i’s M e s s e n g e r ’“  mult 
September’ loikán kijött 7023. számában, úgy közié az an
gol publicummal szomorú esetét,  hogy magát t ö k é l e t e 
s e n  á r t a t l a n n a k  festvén, fertelmes nagyításokkal tolta 
honunkra annak minden sötét oldalát. íme az angol közlés 
magyarra fordítva, mellyet mi a’ dolog’ nagyobb felvilágosí
tása’ tekintetéből észrevételeinkkel kiserendünk:

„Egy insprucki levél f. hónap’ (September) 6 ik á ró l , kö
vetkezőt foglal magában : — Két nemes angol ,  Gleig ur és 
f ia,  nem rég vadúl *) megsértetett C a r p a c i á b a n  2). Au
gustus’ 13ikán Zágrábból Fiumébe u taz tokban , e’ várostól 
mintegy 25 angol mföldnyire , m eg tám ad ta lak  egy harmincz- 
negyvenre menő parasztcsoporttól , ’s h ő s ,  de sikeretlen el
lenállásuk után a’ nagyobb erőtől elnyomattak. A’ latrok 3) 
a’ né lkü l ,  hogy az utazók legcsekélyebb okot adtak volna 
r e á 4) ,  rohanók meg azokat ,  nagy kövekkel, bo tokkal,  ’s 
némellyek még puskákkal is 5). Pisztolyokat tartva a ’ meg
támadok e lébe ,  iigyekeztek ők magokat védelmezni, ’s Gleig 
ur egy Ízben tüzelt  is fejők fö lé ,  de nem találván a’ lövés6), 
az csakjobban ingerelni lá tszo tt  azokat 7). Körülvevék Gleig 
u r a t , ’s minthogy ő még mindig őrizkedett halá lt  okozni 8), 
löldhöz dobták 9). E ’ helyzetben el kellett vala tipratnia, ha 
f ia ,  egy 13 évii i f jú ,  pisztolyát a’ bőszültek közzé nem sü 
ti 10) , mi is ,  elvonván egy pillanatra azok’ figyelmét atyjá
ró l ,  alkalmat nyujta ennek a’ fe lá l lha tás ra , ’s kurta szab-

l á s t , ’s a’ k itűzött vázalakon-— ,,a’ józan philosophia ’s nem
zetek’ közönséges joga’ rendszerét“  sőt „hazánk ’ alkotmányát 
föl dúló“  képzelt óriáson mosolyogván, az aláiraton megdöb
bent, midőn a’ hős bajvívó’ neve helyett ezt olvasá: ,.A’ ma- 
gyar jognak már é l t e s  r e n d e s  (?) tan ító ja ,  m á s  r e n d e s  
tanítók’ nevében.“  (?) — E zt ismét és ismét o lvas ta ; olvasta 
újra ’s figyelmesebben a’ faragatlan czáfolást is ;  de ólmélko- 
dása mindegyre nagyobbodott: olly iszonyú mély hézagot 
vett észre a’ czáfolás és aláírat, ’s ezek és a ’ czáfolandó kis
ded beszélgetés között.

A’ szerkesztő ugyan már több Ízben kijelenté, hogy senki
nek elveit ’s véleményét czáfo ln i , vagy védni, ’s azok’ iga
zolásáért, mik a’ Méhkasban ta lál tatnak ’s másoktól eredtek, 
kezeskedni kötelességének nem ta r t ja* ) ;  de mivel egyszer
smind kikötötte : hogy „absin t v en  t i , l ta e  d i  qu  e p e t  u 1 c i, 
ab sint p i c t i  s q u a l e n t i a  t e r g a  l a c e r t i ,  m e r o p e s q u e  
a l i a e q u e  v o l u c r e s , “  tehát a’ darázsok is ;  az é r t ,  ha a’ 
kérdésben torgó kis beszélgetésben akár egyes személyeknek, 
akár egyetemeknek megbántását csak sejdithette volna is, 
azt bizonyosan Méhkasába be nem ereszté vala ; mégis e’ 
részről vádoltatik a’ tudós czáfolótó l: ’s mivel pedig meg 
van győződve , hogy még darázs a’ Méhkasba be nem bujt, 
azért kénytelennek érzi magát a’ szerkesztő nem ugyan mél
tókig torlani vissza a’ hibás vádat,  mert ez talán a’ h ir lapok’ 
körén tolhatna ; de arra mégis némikép az olvasókat figyelme- 
tesekké tenni, miként egy éltes tanitó is — habár nem tuda t
lanságból, mint ő ezt másokra olly fenhangon szórja — ha
nem talán emberi gyarlóságból, mellytől még a’ tudósok sem 
egészen m en tek , eltévedhet.

Az éltes tanitó ugyan azt mondja, hogy ő m e g e l é g s z i k  
megczáfolni „ad  hominem“ ; ezt mi elhiszsziik, de mást is

*) L .,iv . k. 30. I. ’stb.

lyájának , mellyet szerencséjére magával hordozott , megra 
gadhatására. E ’ fegyvert olly ügyesen használó ,  hogy most 
viszont ő szabadító ki a’ bajnok gyermeket négy férfiú’ kezei 
közül,  kikkel az birkózott i r ). A’ következmény azonban az 
vo lt ,  hogy bizonyossá tétetvén a’ megtámadok’ vezetője a’ 
m a r 1 a vodiczai l’alubiró, vagy tisztviselő á l t a l ,  hogy őket 
semmi bántalom nem érendi , mivel gróf L i e h  t e n  s t e in 12) 
elébe fognának vezettetni, lerakók fegyvereiket 's legott  
foglyokká tétettek 13) , aztán a’ falúbiró’ kunyhójába hur- 
czoltattak, ’s ott mindig nyílt ’s bőven vérző sebekkel egész 
éjen át 14) l a t r o k  által ő r iz te ttek ,  kik i t tak ,  dohányoztak 
’s időről időre ollyképen integettek egymásnak , mintha meg 
akarnák ölni foglyaikat (?). Pogyásza , papirosai ’s pénze 
ezen uraknak tőlük mind elszedettek 15) ’s helyzetük kétség- 
beejtőnek lá tszék ,  midőn éjféltájban M ó r  ov i c h  u r ,  fiumei 
kereskedő 1G) , szerencséjükre oda érkezett , ki meghallván 
a’ verekedést, látni akarta a’ foglyokat. V ele ,  ki angolul is 
t udot t ,  G l e i g  ur közié ese té t ,  ’s ő egy perczct sem mu
lasztva , gyorspostát kiilde Fiumébe H i l l  britanniai al-con- 
sulért. Minekutána egész éjjel igy bántak velők, G l e i g  ur 
és fia v isszavitet tek, mint foglyok, L o q u a  városba 17). Itt 
a’ hatóság G l e i g  ura t  békókba téteté ; mert a’ szulgabiró 
(S too tr ich te r) , vagyis a’ já rá s ’ b írá ja ,  ki elébe viteték , úti 
’s egyéb németországi nagy tekintetű személyekhez szóló le
velei’ daczára i s ,  nem akará h inn i,  hogy ö nem kém vagy 
rab ló ,  minek a’ parasztok ta rto tták  18). Nem té te te tt  rende
lé s ,  hogy még derekasan vérző sebei bekötöztessenek , ’s ő 
visszautasittatott Zágrábba. Hanem épen midőn az őket vien
dő kocsi után já rnának ,  H i l l  ur megérkezett . Ezen nemes 
u r ,  mihelyt a’ gyorspostával küldött levelet m egkapta ,  a’ 
fiumei kormányzóhoz ment, ’s megnyervén attól minden szük
séges segedelm et, s ietett földije’ megszabadítására. Egy 
tisztviselő sem viselhette volna magát hasonló esetben s z i 
l á r d a b b a n ,  o k o s a b b a n  ’s ü g y e s e b b e n  (?). Nemcsak 
G l e i g  ur’ megszabadulása eszközöltetett,  hanem a’ dühöncz 
i s ,  ki a’ megtámadást kezdé 19) , ott helyben megpálczázta- 
to t t ,  minthogy a’ szolgabiró most olly igazságosnak iparko
dott lá tszan i,  mint milly engedékeny volt előbb a’ vad pór
nép iránt 20). Az eset,  mint halljuk , a’ bécsi brit követ elé
be te r jesz te te t t ,  ’s nem lehet kétkednünk, hogy az ausztriai 
kormány’ jó l ismért igazsága teljes elégtételt adand ezen 
durva ’s pajkos megsértésért 2i).“

Mi jegyzékeinken kivül csupán a’ fiumei közlésre hivatko
zunk,  inelly az illető járásbeli loszolgabiró ur ál tal  beadott, 
oklevelekkel bőven ellátott je lentéssel lényegére ’s környiil- 
ményeire nézve tökéletesen megegyez. Sajnáljuk pedig , hogy 
egy illy n e v e l e t l e n  a n g o l  m egyénket,  sőt az egész h a 
zát is igy k isebbít i , ’s ekkint a’ szelidebb véralkatu ’s müveit 
lelkű ’s szívű külföldieket tőlünk hovátovább elidegeníti.

*) Az angolban „ b a r b a r o u  s“ áll. De hát m ü v e i t ,  s z e l í d  mód 
e ,  a’ hajdnt ’s kocsisokat kardlapozni ’s oldalba döfdüzni, mint 
G l e i g  ur teve? Ouod demonstrabiíur.

2) Ez „ C r o a t i a “ helyett áll. Látszik, milly pontosan jegyzé fel a’ 
tudós angol az ország’ nevét, mellyet keresztülutazott. Olvasói

illik vala kérdezni,  megelégszik e? ez pedig a’ feddésnek 
okát méltán kérdezheti;  azért a’ mi pseudo-politicus okta
tónkkal mi is az éles vádakat a’ tudós czáfoló’ kegyes en- 
gedelmével vizsgálat alá veszsziik.

Azt állítja a’ t. czáfoló, hogy a’ mi oktatónk (nem tan í
tónk) , ,a’ családi vagy házi társaságot tuda tlanságból,  vagy 
rósz szándékból a’ polgárival fölcserélte“ . — De ez be nincs 
bizonyítva, ’s a’ kis beszélgetésből sehol ki nem te ts z ik ; ho 
lo tt  a’ társaságos élet’ kifejlődése általában véve lépcsőnként 
józan természetileg magyaráztatik, úgy mint számtalan tö rté
netírók, philosoplnisok, politicusok, de még jogtanitók is cse
lekedtek , kiket tehá t  hasonlóan agyba-főbe kell vala vernie 
a’ t. czáfolónak. Maga R o u s s e a u  is ,  a’ „C on tra t“  vagy 
„P ac te  social’“ fölmelegítő ezukrásza, kinél, nem hiszszük, 
hogy a’ tüzes czáfoló szabadabb elvű legyen , ’s jobban sze
resse a’ vad, vagy inkább bomlott á l lapoto t ,* )  ’s kiről kü
lönben tudva van, inelly igen szabadon já r ta  a’ szabadelmiiség’ 
ösvényét, úgy hogy majd minden lapjain logicai kificzainlá- 
sival maga magát arczul véré, mégis igy kezdi: „La plus an- 
cienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est celle de 
la famille.“  A r i s t o t e l e s  ped ig ,  kire szinte hivatkozik a’ 
t. czáfoló, ezt mondja: „Necesse jam est primum copulare 
eos, qui sejuncti esse non possun t ,  ceu feminam et maréin
------- et quidem h o c  n o n  c o n s i l i o  a c  v o l u n t a t e . “ **)
Iselin ***) és P ö l i c z  is f )  igy vélekednek.

Hogy azon régi közmondásként: „non datur saltus in na
tu ra “  lépcsőnként képzeljük az emberi nemet a ’ társasági 
pályán haladni,  ta lán ez sem képtelenség: mivel elszórva

*) Sur l ’origine et les fondemens de l’inégalíté P. I. p. 14- 
**) Polit. I. I. c. 2 $. 2.

***) Geschichte der Menschheit: 4 B. 6. II- 2■ 
t )  Weltgeschichte I. 7. 5- 4. 5-



azt hicmlíb, hogy a’ „ Ká r p á t o k “ alatt történt a’ dolog, kivált 
kik Zágráb ’s Fiume’ fekvését nem tudják.

3) A ’ „Messengerben“ „ r u f f i a n s “ van, m ellym ég: vad, durva, 
dühös, rabló ’s zsiványt is jelent.

') Ez a’ dolog’ fő bibéje. — Tellát G l e i g  ur, mire Inspruckba ért, 
elfeledte e°-észen, hogy már a’ b o s a n c z e i  kocsisia, 31 u s z 
M á t y á s r a  , ki őt M or a vi c z é r e vitte — a’ többszöri hátbado- 
bást nem akarván említeni — kétszer, mint a’ kocsis mondá „p o 
eno- l e s k  i“ — angol módra — azaz: „hatalmasan“ kardlappal rá
csapott? Elfeledte, hogy a’ skrádi biró D e l l a c h ,  J u r e  nevű 
fiának megveretéseért, ’s az ottani hajdú A b r a m o v i c h  Iván a’ 
borravaló helyett nyert oldaldöfésekért G l e i g  inon elégtételt köve
telnének, ha megyénkből olly könnyen ki nem menekszik vala ? 
Avagy ez, ’s a’ l o c k  v e i  hajdún és kocsison elkövetett méltat
lanság ’s durvaság, l e g c s e k é l y e b b  ok s em a’ megtámadás
ra? ’S ezt, mint látjuk, azon helységbeli emberek tanúsítják, 
mellyeken G l e i g  ur minden baj nélkül haladott á t; ollyanok, kik 
a’ merzljavodiczai verekedésben legkisebb részt sem vőnek , ’s kik
— ha a’ verekedést nyugottan néző merzljavodiczai lakosoknak 
hinni nem akarunk i s , ámbár nekik, ha nem többet, legalább any 
nyit, mint magának G l e i g  urnák, saját ügyében, hinnünk kell
— minden esetre hitelt érdemelnek. Ergo . . . .

r’) Ekkint fölfegyverkezve a’ nép csak a’ pisztoly-durranásra futott 
G l e i g  ur felé , ki a’ lovait feltartóztató suhancz után — nem pe
dig az öt minden ok nélkül megrohanó pórcsoport’ feje fölé — lőtt. 
Puskájok egyébiránt e’ vidéken csak a’ s z e r e z s á n  o k n a k  szo
kott lenni, melly nevezet alatt azon nemzeti pórkatonaság ismere
tes , melly egyszersmind a’ bosniai rablók ellen őr- és védltépen 
szolgál.

6) Tehát erős töltés volt G l e i g  ur’ pisztolyában, melly halált is okoz
hatott volna?

7) De ingerelte is valóban és méltán.
s) Ezen nincs ok annyira csodálkozni, mint azon, hogy az ingerlett
_’s minthogy épen vasárnap volt, tán bortol is hevített — bősz,
vagy lator pórcsoport, mellyrc G l e i g  ur már tüzelt is , ennek ’s 
fiának életét kímélte; ebből kitetszik, hogy megtámadói nem vol
tak olly vadok ’s dühösek (barbarous and ruffians) mint ő hiszi.

s>) Ezt ö mondja, hanem sokkal hihetőbb mit a’ fiumei közlés is mon
dott, hogy t. i. G l e i g  ur hátrálván, egykében megbotlott, ’s 
hanyatt esvén, fejét tetemesen megsértette.

I0) Megvallja a’ második pisztolylövést is.
") Ki a’ merzljavodiczai fuvarozókat isméri, tudja, hogy ezek nem 

ijednek meg saját árnyékuktól, ’s könnyen át fogja látni, mennyi
re magasztalja itt G l e i g  ur önnön ’s fia’ bajnoki erejét. Négy 
merzljavodiczai suhancz, nemcsak a’ 13 évii gyerkőezét, hanem 
magát Gl e i g  urat is rövid birkózás után könnyen legyőzte volna. 
—s  Itt eszembe jutnak W  a sh i n g to  n I r w i n g  szavai a’ külföl
dön utazó angolokról. G l e i g  ur és fia h ő s ö k  voltak, ’s a’ mi i z- 
m o s parasztjaink 1 i 1 i p u t i a k 1 ?

12) Gróf L i ech  te nb er g helyett, ki F n  c c in  é n , hová Merzljavo- 
dicza is tartozik, kir kincstári erdőmester.

13) Ugyan mint egyez meg ezen szabad megadás a’ fölebb mondottak
kal? Két, vagy inkább másfél angol, harmincz, negyven felbőszült 
paraszt előtt önként rakja le fegyverét ’s önként adja meg magát a’ 
vad pórcsoportnak, melly őt elnyomó?

14) Ez, véleményünk szerint, legnagyobb hiba volt parasztjaink’ ré
széről, de némileg menthető, ha az előzményeken kívül azt is 
meggondoljuk, hogy c’ vidéken három óra-járásra kaphatni csak 
seborvost. Egyébiránt, fájdalom! nem tagadhatjuk, hogy művelet
len kezekbe került angolunk, ki maga is nem nagy műveltséget 
mutatott, ’s kémnek, vagy bosniai rablónak tartatott.

15) Illet volna megmondani közlésében azt is ,  hogy pogyásza, iro
mányai ’s pénze G l e i g  urnák minden legkisebb hiány nélkül visz- 
szaadattak; sőt még azon t forintja is ,  mellyet a’ lockvei kocsisnak 
fizetett, annyiban visszafizettetett, hogy midőn másodszor útnak 
indult, vonóbér’ fejében 1 forinttal kevesebbet fizetett.

10) Mint értésünkre esett, e’ kereskedő M a t c o v i c h  ur volt, kinek 
nevét G l e i g  ur azon suhanczéval cserélte föl, ki lovait feltartóz
tatta ’s később e’ tétiéért nyolez pálezát kapott.

1 ?) Helyesebben: „Lockve faluba,“ mint felebb is, nem: „Marlavo- 
dicza“ , hanem: Merzljavodicza. De a’ tulajdon nevekre általában 
nem igen nagy figyelmet fordított utasunk.

I8) Útlevele G l e i g  urnák — melly angol nyelven valakiadva — meg
engedjen— nem volt rendben. Benne vakarás és vörös czeruzávali 
javítás volt látható. Azonfölül, Bécsből csupán Pozsonyba ’s innen 
vissza volt látomozva, ’s e’ szerint G l e i g  urnák augustus’ isikén  
Bécsben kellett volna lennie, ’s ő 13ikán — útlevelének minden 
további iátomozása nélkül — Fiumébe utazandó, e’ várostól 4 ’s 
Bécstő'l körülbelül 65 mérföldnyire volt. — Továbbá parasztkocsin 
utazott, fegyverrel ellátva, ’s szelíd bánásmódjának ’s kelletlen 
borravaló-osztogatásának hire már Bosanczétől fogva állomásról ál

lomásra kisérte. Mi csuda tehát, ha a’ pórnép, mellynek nyelvéből 
egy szót sem érte, kémnek vagy rablónak, ’s a’ szolgabiró, útle
vele’ hiányai’ tekintetéből, minthogy angolúl nem is érte, igaz 
utón nem járó ’s azért minden esetre gyanús személynek tartotta?
-— Suuin cuique!

19) Hiszen fölebb azt mondá G l e i g  ur, hogy harmincz, negyven 
főből álló pórcsoport rohanta meg, ’s hogy a’ támadókat a’ merzlja
vodiczai biró vezérelte (the l e a d e r  of  t h e  a s s a u l t ,  the Rich
ter ’stb.) ? Ha már máskint akar az ember valamit leírni, mintsem 
az történt, akkor csak jobban kell vigyáznia, hogy ellenmondások
ba ne keveredjék. Az angol közlés’ ezen helye nyilván mutatja, 
hogy G l e i g  ur nagyon eltért az igazságtól, ’s hogy a’ fiumei közlő 
annak nagyobb, liivebb barátja volt.

20) A ’ szolgabiró tisztében akart eljárni. Egyébiránt Hi l l  fiumei brit 
al-consul urnák s z i l á r d  ’s ü g y e s  magaviseleté’ magasztalását 
bízvást kihagyhatta volna az angol közlő tudósításából; mivel ő 
csupán o k o s a n  viselte magát; azaz: kért, könyörgött, esedezett 
a’ főszolgabírónak, hogy eresz,sze szabadon az angolt; a’ s z i l á r d 
s á g  itt igen ü g y e t l e n  lett volna, mert a’ dolgot bizonyosan 
csak nehezítni fogó, ’s meg lehet győződve G l e i g  ur, hogy 
megyénkben ezen tisztelt al-consul ur épen semmit sem fogott vol
na kieszközölni; azért igen bölcsen cselekedett, hogy k é r é s é 
ben s z i l á r d  maradott. Megszabadulását ’s az említett főszbiró- 
nak iránta később mutatott engedékenységét csupán és egyedül a’ 
fiumei kormányzó ur’ ö méltósága’ (ki kegyes volt Hi l l  úrral a’ 
helyszínre egy sebészt ’s ügyvédet is kiküldeni) közbejárásának 
köszönheti, ki iránt viseltető tiszteletéből ’s szolgálati készségéből 
mondott szolgabiró ur G l e i g  urat ’s fiát szabadon bocsátotta; sőt, 
hogy a’ felbőszült pórság által uj bánlalma ne legyen, maga is 
szinte Fiumébe követte.

21) Valóban mi sem kétkedünk egy cseppet is , hogy Felséges Urunk 
Királyunk’ igazságszerető ’s valóban atyai kormánya, ha a’ 
megsértett felek hozzá folyamodnának, nem fogná megtagadni azon 
elégtétel’ kieszközlését, mellyet leghívebb adózó jobbágyai, a’ raj
tok egy ismeretlen külföldi által elkövetett durva ’s méltatlan bá
násmódért joggal követelhetnének.

N. Szebcn, oct. 12.
October’ 7kén nm. Gönczruszkai gróf K o r n i s  János fő

kormányzó ur’ elöliilése alatt országos ülés ta r ta to t t ,  melly- 
ben Ő cs. kir. Felségének két k. leirata olvastatott fel ’s köz- 
le irásra bocsáttatni rendeltetett. Azután nm. N o p c s a  Elek 
ur országos elnöki hivatalától ékes beszéddel vön búcsnt,  
mire F ö l d v á r i  Farkas országos itélőmester ur hasonlólag 
ékesen válaszolt. — Az oct. lOkén ta r ta to t t  országos ülés
ben gr. L á z á r  László tartományi cancellár ur’ elnöksége 
alatt az országos elnökségre (Statuum Praeses) választás ha- 
tároztatván , a’ I l i  országos ülésben választattak r. catholi- 
cusok : báró K e m é n y  Ignácz kir. h iva ta lo s ,  106; gróf 
B á n f f y József nyug. kormányszéki tanácsos, 102;  B a r c s a i  
János kir. h ivatalos, 100 szózattal. Reformátusok: báró Ke- 
m t 'i iy  Ferencz kormánysz. tanácsos, 153; báró B á n f f y  
László Kraszna vármegye’ követe, 132; gróf T e l e k i  Jó 
zsef bels. titk. tan. ’s a’ magyar kir. udv. Cancellariánál refe- 
rendarius, 103 szózattal. Lutheránusok: B e d e u s József ta r 
tományi főbiztos, 145;  C o n r á d  András kormánysz. taná
csos, 132; R e g i u s  János beszterczevidéki köve t , 102 szó
zattal.  Unitáriusok: S z e n t i  v á n y i  Bániéi kir. táblabiró, 
144; S a l a  Sámuel itélőmester 132; B a r t h a  István kor
mánysz. titoknok, 108 szózattal.

A’ güzliajóknak indulás- és érkezés-napjai 
november liónaplian 1§37.

M aria A n n a , 60 lóerejii:
Bécsből Pozsonyba (dél u. 2 ó.) 1. 3. 5. 8. 12. 19. 21. 25. 28.
Pozsonyból Pes tre  (regg. 6 ó . ) ..................13...............................
Pestről Pozsonyba és B é c s b e ............................ 15........................
Pozsonyból B é c s b e ........................  2. 4. 6. 10. . . 20. 23. 26.

N ádor, 4 2  lóerejii:
Bécsből Pozsonyba (d. u. 2. ó . ) ............................15........................
Pozsonyból Pestre (reg. 6 ó.) 2. . 6. . 10. . 16. . 22. . 29.
Pestről P o z s o n y b a ................. 4. . 8. . 18...................24 . . .
Pestről Pozsonyba ’s B écsbe................................12........................

Árpád, 80 lóerejü:
Pozsonyból Pestre (reggel 6. ó . ) .............. 4. . . 9. . . •
Pestről P o zso n y b a ........................ 31 oct.................6. . . •
Pestről Zimonyba és D renkovára .........................12. . . .
Zimonyból P e s t r e ..................................................................20.
Urcnkováról Z im onyba...................................... 18.

Z rínyi, 80  lóerejü:
Pestről Zimonyba ésDrenkovára . . . .  14. . . . 30.’
Zimonyból P e s t r e .......................   6. . . . 22.
Drenkováról Z im onyba...............................  4. . . . 20.

I. F erencz , 60 lóerejü :
Pestről Zimonyba és D re n k o v á ra .................. 7. . . . 23.
Zimonyból P e s t r e .............................................15.................
Drenkováról Z i m o n y b a .................................. 13. . . . 29.

Argó , 60 lóerejü
14. 30.Skela-Cladováról Galaczra  ̂ . .

Galaczról S ke la -C ladová ra ..............  5..............21.
I. F erdinand , 1OO lóerejü:

Galaczról K onstan tinápolyba........................ 4. . . .
Konstantinápolyból G alaczra ..........................................

Herczey M etternich Kelemen, 1 4 0  lóerejü:
Konstantinápolyból T ra p e z u n d b a .........................10.
Trapezundból K onstantinápolyba.............................................

Maria Dorothea, 70 lóerejü:
Konstantinápolyból Smyrnába ) . , ,ci y  ,. r n , (  minden heten egyszer.Smyrnabol Konstantinápolyba ) CJ

A u s z t r i a .

24.

B écs, oct. 24.
Konstantinápolyból e’ h. 9dikéről a’ mai postával érkezett 

levelek szerint J á n o s  cs. k. Főherczeg visszautazása’ idejét 
megrövidítette ’s a’ jövő hónap’ 20dika körűi már Bécsben 
lenni szándékozott. — F e r e n c z  K á r o l y  Főherczeg fen
séges családjával együtt minden órán visszaváratik. — O kir. 
magassága, a’ b á d e n i  nagyherczegné, mint h a l l ik , huza- 
mosb ideig fog itt  mulatni ’s külön palotába szállani. — Gróf 
K o l l o w r a t h  s tatusminister,  báró E i c h h o f  udv. kamarai 
elnök, és hg. L i e c li t  en s t e in  Károly, ki Victoria király
nénak vive szerencsekivánatokat,  megérkeztek. — A’ török 
küliigyministernek kinevezett R e s i d  bey, Londonból haza 
u taztában , tegnapelőtt vala audientián M e t t e r n i c h  her- 
czegnél, ki ma az ő tiszteletére nagy ebédet adott. Resid 
bey haladék nélkül folytatandja útját Konstantinápoly felé. 
— A’ mi udvarunkhoz kinevezett uj török követ,  R i f a a t  
bey, három Ivét alatt  váratik ide. — Az erdélyi uj cancellár 
ő excja szombaton érkezik meg ’s az eskü’ letétele után h i
vatalát nyomban általveszi. — Laibachi privát levelek sze
rint e’ h. 19ről az idriai higanybányákba egy akna’ keresz- 
tiiltörése által annyi viz rohant be ,  hogy a’ munkákat meg1 
kelle szüntetni.  Ügyes hydraulák küldettek el innen a’ baj’ el
hárítására. — Mint hal lan i ,  ő Felsége jóvá hagyta egy a’ 
Duna’ partján épitendő uj nagy vámháznak te rvé t,  melly a’ 
dublininak mintájára készíttetni és 3 millió forintba fog ke
rülni.  Az épités már jövő tavaszszal elkezdetik.

Bécsről magáról nem sok újat irhatok. S c h o l z  comicus 
a’ Wien melletti színházban még mindig mulatja publicumát, 
midőn az ,,Er ist s ie ,  und Sie ist E r“  czimii darabban ca- 
chuchát tánczol. — Ugyané’ színpadon egy uj varázs-bohó
zat „Der glücklichste M ensch, der grösste N a r r ,  und das 
beste W eib“ meglehetős sikerrel adatik. — D an  t a n  Paris
ban E l s s l e r  F an n y n ak , mint a’ cachucha’ tánezosnéjának, 
’s 'l’ a g l  io  n i  kisasszonynak mint Sylphidenek szobrocskáit 
készítette legújabban el; általában ő a’ szobrászatot c’ fővá
rosban most igen népszerűvé teszi. Ugyanitt La b l a  e h e ,  
I v a n  o f f  (egy o rosz) ,  T a m  b u r  i ni ,  és G r i s i  kisasszony

többnyire minden írókban úgy találjuk, kivévén azokat,  kik 
úgy kezdik a’ történetírást mint L i v i u s :  „Quae ante condi- 
tam condcndamijue urbem pocticis magis decora fabulis — ; 
haec et bis similia, utcumque aestimata e run t,  hand equi- 
dem in magno ponam ;“  — vagy mint J u s t i n u s :  „Princi- 
pio rerum, gentium, nationumque imperium penes reges erat. 
Arbitria principum pro legibus e ran t;“  — vagy mint M ó z e s :  
„Porro Chus genuit ftemrod ; ipse coepit potens esse in 
terra et erat robustus venator coram Domino;“  T a c i t u s  
pedig: „Urbem románam principio reges habuere“  etc. Má
sok közönségesen a’ családi, patriarchai,  külön érdekű, jó s 
lói, religioi, nemzetségi, v e z é r ’s király alatti társaságokon 
keresztül ballagtatják ’s nevelik az embernemet, egész 
a polgári alkuszövetségig: azaz a’ már polgári j o g o s  
alkotmányokig, a’ választási capitularekig, bullákig, char
tákig ’stb. — — — H e r d e r  igy ir : „Der Naturstand des 
Menschen ist der Stand der Gesellschaft; denn in dieser 
wird er geboren und erzogen. — Mit ihnen sind also auch 
die ersten Regierungen unter den Menschen gegründet: Ord
nungen der Familie, ohne die unsere Gesellschaft nicht be
stehen kann, Gesetze, die die Natur g a b -------wir wollen sie
den ersten Grad natürlicher Regierungen nennen.“  — A’ 
harmadik lépcsőnél a’ többi közt ezt mondja: , ,Gewaltsame 
Eroberungen vertraten also die Stelle des Rechts, das nach
her nur durch Verjährung, oder ,  wie unsere S taatslehrer 
sagen , durch den schweigenden Contract R ec l i t  ward.“ 
Ezen, és a’ második lépcső között méltán kérdi: „W o hören 
hier die Gesetze der Natur auf? oder wo fangen sie a n ? 44 *) 
— Ezt mi is kérdezzük a’ t. czáfolőtól, megtudja e mutatni 
historice az első, eredeti öszszeforrását a’ jogos polgári tá r 
saságnak ! Minden igazságszeretőnek meg kell vallani, 
hogy a történetek fonalán , nem eszméleten ’s elméleti fo
galmakon, hanem lételes (positiva) ismereteken nehéz az á t
menet a’ jogos polgári szerződésekre: Gutry ’s Gray’ kö
zönséges történetkönyvében **) ezt olvassuk: „Dass er (der

*) Ideen zur Geschickte der Menschheit. Wien, 4813.9. B., IV. 230 1- 
**) 6'tes Iianptstiick im I. B.

Vater) Zeit  seines Lebens, oder so lange sie um ihn blieben, 
ein hohes und beinahe unumschränktes Ansehen über alle 
seine Abkömmlinge behauptet habe ,  welche man für g o t t 
l o s  angesehen haben w ürde ,  wenn sie seinen Rath verwor
f en ,  oder seine Befehle nicht befolgt hätten.“  Végre M o n 
t e s q u i e u  is igy vágja el a’ gordiusi csomót: ,,l)ans la nais- 
sance des sociétés ce sont les chefs de republique, qui font 
l ’institution ; et c’est ensuite l ’institution, qui forme les chefs 
de republiques.“  *) ’stb. Ezek tehát mind „setétítők ?44

Vagy talán az „logica elleni okoskodás,44 hogy az emberi 
társaságoknak, sőt a’ polgári társaságnak is eredetét a’ te r
mészeten ’s ennek alkotóján fenekiti a’ mi okta tónk? Hiszen 
ezt a’ mi értelmünkben még a’ pogány A r i  s t o t e  1 e s és C i 
c e r o  ’stb. sem'; szégyenlették elismerni. — C i c e r o  már a’ 
t. czáfoló’ 5ik pontjában fölhívott szavaival is : nihil esse 
principi Deo etc.“  eleget b izonyít, más számtalan helyeit el
hallgatván. — A’ sz. í rást ,  melly azt mondja „nulla potestas 
nisi a’ Deo“ a’ t. czáfolónál szelidebb magyarázókra bízzuk. 
— A" szabad elvű R o u s s e a u  is vallja: „Les clauses de ce 
contrat sont tellement determinées etc. — en sorté, que bien 
qu’elles n’aient peut-étre j a m a i s  f o r m e l l e m e n t  é n o n 
ce e s , elles sont p a r  t o u t  l e s  m i m e s ,  par tout t a c i t e 
ment admises et reconnues“  **) ’s azok mégsem természe
tiek ? mégsem a’ természet’ alkotójától szárm aztathatók? h a
nem egyedül a’ szüntelen ’s mindenben változó emberi kény
t ő l ’s akarattól e r e d h e te k ? — Talán helyesebben cselekedett 
volna a’ haragos czáfoló is, ha Martiniként, kit mi is olvas
gattunk tanuló korunkban, sőt tisztelünk ma is, ámbár „M a
ria Therczia a la t t44 élt (mert akkor is voltak tudósok , ak
kor is boldogul éltek eleink szép alkotmányunk mellett) ha, 
mondom, a’ polgári társaság’ eredetérőli vélekedéseket egy
mással egyeztetni igyekezett volna. Az nem ta rto tta  „botrán- 
koztatónak44 a’ különbféle állításokat m agyarázni, összesi-

*) Considerations sur les causes etc. c. I. §. 9. — A’ „L’esprit des 
Lois“ ezen kérdést kikerüli ‘mondván: „Ces dcux sortes d’étal 
de guerre font etafilir les lois pormi les homines.“ — Hobbes, Lin- 
guet ’sat. többet mondanak, mint kell.

**) Prop. de J. C. $5- XVI—XXVII.

mítani*) ’s igy fejezni: „ I ta  fieri po tu it ,  aliquarum civita- 
tum f o r m a s  a u t  ex b e n e v o l e n t i a e ,  a u t  b e n e f i -  
c i o r u m  m a g n i t u d i n e  a u t  d i g n i t a t i s  p r a e s t  a n t i a 
a u t  s p e  1 a r g i t i  0 n i s *) coaluisse , séd ea rés est cogni- 
tionis historical), quum a facto singulari tota dependent. Nos 
verő civitatis íinem ex ejusdem n a t u r a  s o l a  r a t i  o n e  
c o n t e m p l a t i  sumus , qui utique ad cognitionem spectat 
philisophicara.“  — Mi pedig épen csak a’ historia mellett 
kívánunk m aradni,  lássák a’ jog tan i tók ,  miképen víják ki a’ 
polgári szövetségnek j 0 go s p 0 s t u 1 a tu  m á t , mi azt nem 
bántjuk; csak az igen t. czáfoló keveri ide erőtetve — — 
— — — . De úgy látszik , hogy a’ csupa tettlegi eredheté- 
sére a’ polgári társaságnak alku nélkül (von Allen mit Allen) 
legalább idősülés á l ta l ,  időveli jogulással bölcsen rést hagy
nak még az újabb írók is, mint tudós V iro zs i l**). — T u d 
juk igenis , hogy a’ rendszeres, elméleti munkákban ’s jo g 
tudományokban — mint följebb lá ttuk Martini’ vallását — 
már maga a’ jog’ szentsége miatt is — a’ „pactum socialét“  
vitatják ’s tanítják a’ tudósok , egyebet nem is tehe tnek ; de 
ez talán nem sokkal több , mint midőn Aristoteles azt mond
ja :  „ E t  prius quidem natura civitas est, quam domus et unus 
quisque nostrum : totum enim prius neccsse est esse quam 
partem,“  metaphysicc értvén. — A’ mi tudatlan oktatónk 
annyira sem megy mint F i  é v é é  JNapoleonnak adott absolu- 
tista tanácsában, ki a’ zendülés’ vulkánja’ füstölgő torkánál, 
még az uj szabadság’ szellemi dühe között igy irt. „Non 
obstantibus hominum ac systeinatuin piaci t i s , p o t e s t a t i s  
unitas per se ipsam cxistit, seu demum jure quaesito sen vi 
eventuum ; leges earn efíicere nequeunt. — Ipso hoc seculo 
nostro ,  cui societas nihil est aliud, quam experirnentorum 
materia, contractual socialem ita, quemadmodum philosophi 
cum nobis sistunt, i. e. tamquam fontom potestatis, in effec
tual deductum hand vidimus“  etc. ***) Mégsem kövezték meg 
őt egy szabad országban, sem anathemát nem mondtak rá. —

*) Ezek Cicero’ szavai Off. c. b. II.
**) J. N. T. III $. 4 96. ff)

***) Lásd : Mellkas 111. K. 807. hív fordítás Fiévée’ könyvéből: C ones- 
pondancc ct Relations de J. Fiévce avec Buonaparte etc.



sok lapsot aratnak ismét a’ Gazza-ladrában, molly gyakran 
adatik. G e o r g e s  kisasszony pedig a’ , ,Guerre des Servan- 
tcs“  czímii darabban nyer mindig nagy tetszést a’ Sz. Már
ton kapni színházban. E ’ hires színésznő Bayeuxben szüle
t e t t  1788ban , és I 8 13ig huzamosan tartózkodott Pétervár- 
ban. Midőn 1812ben az orosz-franczia háború k iütött,  G e 
orges k. vissza akart menni hazájába. „Asszonyom, igy szóla 
hozzá S á n d o r  császár sok deliséggel, én folytatni fogom 
a’ háborút Napoleon ellen, hogy kegyedet itt megtarthas
sam.“  „Ügy de, s ire , felele a’ színésznő , i t t  nincsen többé 
helyem, Francziaországban , Párisban kell lennem.“ „Hagy
ja  kegyed katonáimat előlmenni, ’s akkor én magam veze
tem kegyedet oda.“  „ A h ,  monda mosolyogva Georges k . , 
akkor inkább elvárom , hogy a’ francziák jőjenek Moszkvá
b a , igy talán nem várok olly soká.“  — Mint lá tszik, F ran 
cziaországban sok helyütt  a’ követkamarai jeleltek bizonyos 
pontok iránt utasításokat fognak kapni ,  ’s a’ követek napi 
dijt bűzni. Ez az első forradalom előtt mindig úgy vo lt ,  ’s 
C a l o n n c  ur „De l ’état de la France présent et a’ venir“  
czímii nevezetes munkájában kivonatokat adott mindazon uta
sításokból, mellyeket a’ franczia rendek’ 1789iki közgyűlé
sére menendő követek megbízóiktól kaptak. Elbámul az em
ber a’ bölcseségnek és hazafiságnak azon tömegén, melly 
ezen utasításokban fog la l ta t ik ;  ’s csak azok’ e l m e l l  őz  t é 
v e l  vala lehetséges, hogy egy üdvös, országos reform helyett 
tökéletes felfordulás következett. — A’ hollandi ’s — mint hal- 
lik — az orosz kormánynak is azon szándéka, hogy sta tus
költségen építtessenek vasutakat,  Párisban nagy fontosságú
nak ta r ta t ik ,  minthogy ezek , ha hadtudományilag építtet
nek , idővel igen nagy szerepet fognának játszhatni.  — A’ 
franczia journalisták boszonkodással veszik , hogy a’ lissabo- 
ni és madridi hetven.kedő hősök azt akarják Európával elhi
t e tn i ,  mintha ők az 1789beli francziáknak hiv másai volná
nak. A’ hírlapok arra  emlékeztetik őket ,  hogy Francziaor
szágban akkoron a’ fel- és fegyverre-kelés általányos volt ’s 
a’ lelkesedés a’ nemzetben egy pillanatig sem szűnt m eg ; az 
majd a’ szabadság’ , majd a’ political függetlenség’, majd is
mét a’ hir és hadi dicsőség’ lelkesedése volt,  de jelen vala 
m indig ,  mint azon mozdító e rő ,  melly a’ nagy te ttek’ szán
dékait szüli ’s azok’ kivitelét biztosítja. Illyen lelkesülésnek 
semmi nyoma sincs a ’ lissaboni és madridi egymást tömjéne- 
ző c lubbisták , pénztőzsérek és tanácsbeliek közt ,  hanemha 
talán azon hazafiságos beszédekben, mellyeket francziából 
fordítanak ’s hazájok’ közvéleményéül akarnak v é te tn i , de 
mellyeket magától ezen közvélemény, mint egykét fecsegő’ 
koholmányát, visszatol ’s a’ köz részvétlenség te ttlegesen czá- 
fol meg. Espartero előlegesen is mezei jószágot vett magá
nak Francziaországban 300,000 frankon ; a’ franczia revolu- 
tiokori generálok nem vásároltak jószágot, hanem tartományo
kat foglaltak el, stb. — Nevezetes azon tudósítás a’ Courier- 
ban , hogy Ejszakamerikának M a i n e  és U j  - II a m p s h i r  e 
statusai a’ halálbüntetést törvénykönyveikből csakugyan kitö
rölték. — A’ „ S u n “  az alsó-canadai nyugtalanságokra azt 
m ondja, hogy ezen tartomány épen úgy áll most Angliához 
képest ,  mint Irland. — A’ „T im es“  egy legújabb győzede- 
lemről beszél,  mellyet a’ cserkeszek az oroszokon nyer tek .— 
Stuttgardban e’ h. 2dikán ta rta to tt  a ’ részvényes egyesület’ 
lóversenye, mellyen a’ király’privát méneséből való lovak kü
lönösen kitűntek. Sok jó t  reménylenek a ’ n iirtembergi lóteny
észtésre nézve a’ nem rég Angliában vett telivérektől. — 
Utazó angolok sok érdekest beszélnek V a  n D i em e n ’ f ö l d é 
r ő l ,  hol 30 évvel ezelőtt még egy európai sem lako tt ,  ’s 
mellynek most 21,000 lakosa,  4 h ír lap ja ,  4 bankja, több 
zsebkönyvei ’s t. eff. vannak. Fővárosa H e r b a r t s t o w n
5.000 lakossal ,  két könyvgyiijteménynyel ’s egy olvasóegye
sülettel bir. " £ * * *

A’ velenczei „G aze tta“  Veronából October’ l l r ő l  követke
ző tudósítást közöl: ,,7én éjfélkor ő Felsége M a r  i a L udo-  
v i k a  Föherczegasszony, parmai herczcgnő stb .;  Sán pedig 
délután 3 órakor F e r e n  cz K á r o l y  cs. kir. Főhcrczcg ide 
érkeztek. 9én az ő Fensége’ nevét viselő gyalog ezred’ zász
lója ünnepélyes szertartással szenteltetett föl. O Fensége 
I l a d e c z k y  gróf’ parancsnok general’ kíséretében lóháton, 
Maria Ludovika ő Felsége pedig ny ilt kocsiban valának a’ 
szertartáson jelen. Miután Ferencz Károly Főherczeg a’ dísz
ben kiállított ezred előtt ellovaglott, szent mise ’s a’ kö
rülményekhez alkalmazott beszéd tartaték. Az uj zászló az
után a’ zászlórúdhoz kötte ték, ’s szokott szertartással föl
szenteltetvén, az illető ezred’ ezredesének átadaték, ki is azt 
a’ linea elébe állította , hogy az ezred esküjét az uj zászlóra 
tegye le. O Fensége,  mint tu la jdonos, elő lépett ,  ’s ő volt 
az első , ki ezen ünnepélyes szertartást végrehajtó, mire az 
egész ezred le lkesü lve’s megihletve, hasonlót tön. Ugyanaz 
nap R a i n  e r  Főherczeg , Lombard-A elenczeország’ alkirálya 
is d. u. 3 órakor ide érkezett. Ferencz Károly Főherczeg 
ezredének egész t is z t ik a rá t  megvendéglette, melly alkalom
mal Maria Ludovika Föherczegasszony ’s iladeczky grófné is 
jelenvalának. Másnap Iladeczky tábornagy urnái tartaték az 
eb éd ,  mellyben főrendül uraságok is részt vönek, estve öt 
órakor modenai hcrczeg ő cs. k. Fensége is , két fiával együtt,  
ide érkezett.

Híítgyliritamaia.
London, oct. 9-

Egy Angliára nézve igen kedvező kereskedési szerződés köt 
te te t t  P eruval ,  melly már Angliába meg is érkezett. — A’ 
„H era ld“  szerint a’ hannoveraí király megtartja ezután is 
a’ brit tábornagyi ran g o t ,  mellyel 1813 óta bir. — P e e l  
Robert’ egészsége tökéletesen helyreállott , ’s ő csak most 
utazott  el Antwerpbe. — Gyáros kerületeinkben mostanság 
nagy tespedés mutatkozik, mit egy részben az éjszakamerikai 
praesidens’ üzenetének tulajdonítanak.

Avából, a’ birman birodalom’ fővárosából, április’ 24ről 
költ tudósítások szerin t,  T h a r a w u t t i  kir. herczeg , a’ 
megtébolyodott király’ tes tvére ,  a’ királynét ’s ennek testvé
rét elnyomván, a’ kormányt elfoglalta.

Fran cziaors ság.
Parisban October’ 16ka’ estéjén elterjedt hir  szerint a’ kor

mány azon tudósítást vette, Rogy C o n s t a n t i n e t  O c t o b e r ’ 
9kén a’ f r a n c z i a  h a d a k  e l f o g l a l t á k .

Az oct. 16i „M oniteur“  következő telegrafi tudósítást kö
zö l ,  melly Toulonból oct. 14kén 7 1/ 2 órakor költ: „ B e n -  
T a m t a m ,  oct. 2. D a m r é m o n t  general a’ hadministerhez. 
N e m o u r s  és T r e z e l ’ brigádjai ostromágyuikkal a’ ben- 
tamtami Marabuinál az Ouet-Zenati’ bal partján erős állást 
fogtak. R u l h i é r e  general a’ másik két b r ig á d d a l’s a’ véd- 
sereg’ derekával Ras-el-Akbán keresztül kiindultak. Gondo
lom , holnap M eherisnél,  Constantinetől hét órányira , fo- 
gandanak á l lás t ;  az ellenség nem mutatta magát. A’ bey 
llas-el-Akba melletti állását elhagyta , ’s fővárosához három 
órányira visszavonult. A’ hadsereg’ egészségállapotja jó .“

Néhány franczia hírlap szer in t ,  Párisban egy középponti 
biztosság alakult , a’ választásokkal foglalkozandó. Czélja, 
a’ nemzeti oppositiónak minden színű embereit közös mun
kásságra egyesíteni, hogy erejük’ egyesítése által független 
kamarát nyerjenek.

Az érsek , mint az „E uropa“  m ondja : „Az operát a’ sz. 
helyről elűzte“  a’ hangászkart minden megyéjebeli egyhá
zakban m eg ti l to t ta ,  hogy „ o t t  többé olly személyek’ ének

lése ne halassék, kik a' já tékszínben világi indulatok’ kileje 
zéséhez szoktak.“

Paris, oct. J |.
Harmad nap óta sok spanyol szökevény jelenté magát az 

itteni követségnél úti levélért hazájába ,  de ,  mint hallik, 
sikeretlenül. — Az érseknek a’ hangmüszeres templommu
zsikát tiltó rendelete olly nagy ellenkezésre talál t  a’ fővárosi 
lelkészeknél,  hogy az érsek kénytelen l ön,  némelly esetek
ben kivételt engedni. — A’ legitimistáknak azon szándéka, 
hogy a’ mostani követválasztásokban részt vegyenek , úgy 
lá tsz ik ,  több nyugtalanságot okoz a’ kormánynak, mint a’ 
szabad szellemű oppositio’ mozgalmai. \  alóban könnyen ineg- 
e sh e t ik , hogy a’ legitimisták a’ jövő kamarában olly párto t  
fognak alkotni,  melly magában ugyan csekély le sz ,  de ha 
a’ baloldallal egyesül, a’ többséget a’ ministerium ellen gyak
ran eldöntheti. — Leopold király és hitvese ma érkeztek 
fővárosunkba.

Az „Ami de la Religion“  szer in t ,  a’ párisi érsek egyálta
lában nem til totta meg a’ hangászatot a’ templomokban , ha
nem csupán némelly abba csúszott visszaéléseket fedde ’s a’ 
lelkészeknek ajánló, hogy távoztassanak el mindent,  mi vi
lági vagy játékszini hangászathoz hasonlíthatna.

S p iu iyo iorszá  g.
T e l e g r a f i  t u d ó s í t á s o k .  („M oniteur“  oct. 15. és l t í . )

— 1) B a y o n n e ,  oct. 13. esti (i órakor. A’ statusminister- 
től 8kán elküldetett kurír je le n t i : „Miután a’ carlosiak 5kén 
L o r e n z ó t  Retuerta mellett m egtám adták ,  E s p a r t e r o  a’ 
harezjnezőre érkezvén , velők megütközött ’s őket tetemes 
veszteséggel Santo - Domingo felé visszaverte. -— Lodosa 
Z u r b a n o  által megmentetett.“  — 2) N a r b o n n e ,  oct.
14. regg. 7 órakor. P e r p i g n a n ,  13. estve. Barcelonában 
8kán a’ második kerüle t’ választásainak alkalmakor kicsa
pongások történtek. Vc l i i l s  választó megöletett. P ú i g  kor
mányzó hathatós rendszabályokat h irdete t t  ki a’ szavazás’ 
szabadságának biztosítására. —■ M e e r  báró 9kén Vichbe é r
kezett.  — Valencia 5kén csendes volt. — 3kán Il ié  g o  ge
nera l ,  Castellon de la Plana’ kormányzója, G00 carlosparti 
ellen intézett  kirohanásakor R u f f o ’ csapatja ál tal megöle
te t t ,  de csak egyedül m aga ,  mert katonái futásnak eredtek 
’s 300 fegyvert hagytak el. — 3) B o r d e a u x ,  oct. 13. esti 
6 %  órakor. Meglehetős kemény ütközet volt ókén Retuerta 
m elle t t ,  hol a’ praetendens , miután Lorenzo’ osztályát meg
tám adta ,  e’ generáltól ’s Esparterótól megveretett és S an to - 
Domingoig űzetett.  — Az ellenség nagyszámú h o l ta t ,  seb- 
hedtet és sok foglyot hagyott a’ csata téren ; a’ királyné’ ge
neráljai szünet nélkül kergették. — Zurbano’ halálának hire 
nem valósult meg; ő 6kán Logronóban volt. — 4) N a r b o n 
n e ,  oct. 15. regg. 6 órakor. 9kén Valencia 1000 carlospárti- 
nak közelgésc miatt bezáratott.  E  s p ó r á n  z a  , miután ( 'h í 
vóba (Valenciától néhány órányira nyugatnak) bem ent,  a’ 
ta rtom ány’ délszaki részére v o n u lt ; B u i l ’ osztályából 1200 
ember kergetó. B o r s  o 1500 emberrel Segorbéba beköltözött.
— 12kón Barcellonát sok Választó odahagyá, a’ túlzóknak 
(bullanguerös) engedvén a’ vitatért. V e h i l s  választónak 
gyilkosai nem fogattattak be. P ú i g  hrigádos l e t é t e l t .  
Barcelonában a’ rend’ fentartására nem volt katonai hatóság.

A’ május’ 24kei „Delhi-Gazette“  egy nagy ütközetről tu
dósít , melly május’ Íjén az afghanok és sikhek között ta r ta 
tott. A’sikhek II u r r  i S i n g h N u l w a ’ vezérlése alatt  Dsum- 
rud várat megtámadták , rajta rést lőttek és ostromhoz fog
tak ; de visszaverettek. líiirri Singh ’s az afghanok’ vezére, 
M o h a m e t  U l z u l  kilón, elestek; a’ megölettek’ száma 
mindkét részről 7Q00re tétetik. Az afghanok drágán vásárol
ták meg a’ győzödelinet.

Mi ellenben minden á l ló ,  ’s akárhogy e re d e t i ,  polgári 
társaságokat,  ’s ősi a lkotm ányokat, szenteknek ta r tu n k ,  ’s 
ha azt a’ tudós jogtanitók elméletileg ’s a priori is védni 
igyekeznek, azon Örvendünk; de épen ezen okból ollyas el
veket,  mellyek szerint ugyanazok felbonthatókká ’s akármi 
szerződések, positivus, tettlegi kötések széttépethetőkké 
té tessenek , ’s a’ már öntermészeténél fogva társasági ember
nem elkiilönzött vad állapotúnak állítassák egyedül azért, 
hogy újra valami agyafúrt „contra t  social“  gyám ok’ h iúsá
gának , nagyravágyásának martalékává té tessék,  ki,  vala
hányszor ’s hol neki te tsz ik ,  uj alkut kezdhessen , ’s ezen 
operatiót,  mellyben inár több nemzeteket vérengzeni lá ttunk 
’s lá tunk , kénye szerint ama’ polgári alku’ köpönyege ala t t  
ismételhesse — méltán kárhoztatunk. Az illyen állításokat 
nevezi „ tudatlan“  oktatónk álphilosopliiai koholmányoknak. 
Ezek ellen van egyedül ama’ (szörnyű absolutista *?) beszél
getés Méhkasunkban irányozva, nein pedig a’ böcsös érde
mes jog-, történet- stb. tanítók ellen. Amazokat pedig, legye
nek bár álphilosophusok, „politische Kannengiesser-ek“  (al-  
kotmánykoholók), másokat h uj tó, csábitó álhistoricusok, ko r
szellemül belletristák vagy csak szabadosságra ’s hatalom ra 
vágyók ’stb., a’ tudós czáfoló talán nem fogja pártfogásába 
venni; ezekért protestálni talán nem vala szükség! —

(Vége következik.)

L e v e l e z é s .
München, October’ 3.

Nem tudom, vette e Kegyed, AVeim á rb ó l  költ levelemet, 
’s hírlapjában talált e az némi helyccskét *? mindazáltal e’ 
második levelemben folytatom csekély u tazásom at ,  ’s a’ mi 
Németországban figyelmemet magára vonta, röviden közlöm. 
— A’ legszebb csinált ut vitt keresztül J e n á n ,  hol a’ fii- 
vészkert várakozásomat egészen kielégítette 's  a’régi város épen 
akkor tudnivágyó ifjúságától a’ szünnapok miatt egészen ki
ürülve volt és csendes tekintetet mutatott. Innen R u d o l f -  
s t a d t b a  ér tem , hol a’ vár egy szép halomról tekint le a’ 
városra, mellynek lakosit épen egy csinos játékszín vonó ma
gához ; utóbb szép vidékeken Schwarzburgon keresztül K o -

b u r g b a  jö ttem , utamban a’ tluiringi erdőket is érintve, hol 
September’ közepén a’ nyári gabonát még lábán találtam. Bár 
magason fekszik is ezen tartomány, mégis elég népesnek lá t 
szik. — Koburg csinos város és a’ goth ízlésű várlak nem 
sokára elkésziilend. Innen B a in b e r g en keresztül N o r i m -  
b e r g b e  vitt u t a m,  hol a’ duna-majnai csatorna-épités’nagy 
munkáit teljes élénkséggel folyni örömmel szemléltem. E ’ 
csatorna honunknak is idővel hasznára leend ’s a’ közlekedést 
a’ canalissal és éjszaki tengerrel előállítandja. F ü h r t i g  a’ 
vasúton mentem , melly kőtalapokra van építve ’s a' lipcsei
nél sokkal erősebbnek látszik; de a’ kocsik ’s pályakörnyé
kek nem olly csinosak ; az ut a’ pályán 10 perczig tart ,  ’s a’ 
majnacsatorna felett halad e l ,  a’ mi jó hatással bir. Norim- 
berga élénk és sok történeti emlékezettel teljes kereskedőváros. 
Színházában „Benyovszkyt Kamcsatkában“  lá ttam já tszatn i,  
mi kellemetes érzést gerjesztett bennem, egy characterre l te l
jes hős újulván meg emlékezetemben. — R e g en s b u r g ban 
a’ régi ’s legelső hid a’ Dunán tiszteletet gerjeszt; de még 
nagyobbat a’ római birodalom’ fenállásakor olly sokáig sze
repet já tsz o t t  város. V a l  h a l l a  egy órányira innen^ nem so
kára egy lesz Europa’ legszebb emléképületei közül ’s ala
pítójának magas és megtisztult gondolkozását eléggé hirdeti. 
A’ doriai rendű roppant oszlopok már készek ’s még ugyan 
deszka állásokkal fedvék, de a’ gyakorlott szemnek mégis ki
vehetők. A’ tervnek öt óv alatt egészen ki kell vitetnie. Meg 
lehet látni a’ salzburgi bérczeket, valamint a’ tyroliakat is 
tiszta időben, ’s a’ Duna, melly itt még igen szerénynek mu
ta tkoz ik , a’ hegy’ köriiletét mosogatja , inelly fölött a’ A'al- 
halla diadalmasan emelkedik. Az egész vidék hajoló ’s az 
idegenek már most is sűrűén látogatják. Innen M ü n c h e n  
felé u tazván, mindenütt a ’ gazdasági műipart lá tja az em
b e r ,  sok szép marhát és koinlótermesztést, melly ezen or
szágnak nagy hasznot hajt,  mivel Bajorország fél Európát ta r t
ja  jó sö r re l .  E ’ városra 11 év óta alig lehet ism ern i , annyira 
megépült, ’s több Ívre telnék, ha mindazt, mi itt  művészet ’s 
ipar’ körében kellemes és csodálatra méltó , le akarnám Írni. 
Az octoberi ünnep elkezdődött, ’s a’ legszebb lovak és szar
vasmarhák aranynyal,  lobogókkal ’s puskákkal ju ta lm aztat-  I

tak. A’ lóverseny’ alkalmával nagyon örültem, hogy 30 kü
lönböző tájéki lovak közül az első ju ta lom dijt  F e c h t i g  *) 
báró’ méneséből került magyar ló nyerte e l ,  melly egy né
met mérföldet 10 és y2 perez alatt  futott meg ’s a ’ többit 
messze elhagyta. A’ követek’ kamarájában a’ kisajátítás’ tö r 
vénye’ vitatását hallottam, melly jeles fejtegetésekre szolgál
ta to t t  alkalmat. Az ülés-terein olly szép ’s kényelmes, hogy 
fájdalmas érzés lepett  meg, midőn eszembe ju to t tak  gyiilés- 
teremeink, mellyek egy képviseleti nemzet’ nagyságának meg 
nem felelnek; — mindenkor szégyenkedtem , valahányszor 
Pozsonyban levő országgyűlési teremiinkbe valamelly idegent 
kelle vezetnem ; olly nyomoréi a z ,  Holott Németország’ min
denkisebb statusainak, mint Szász-, Baden, Bajorország’stb., 
mindenütt szép gyűlési teremeik vágynak, ’s a’világítás koszo- 
rű-gyertyatartókból viaszgyertyákkal tör ténik , nem úgy mint 
nálunk nyomoréi gyertyatartókban égő faggyugyertyákkal, 
mint a’ múlt országgyűlés’ utolsó üléseiben, midőn a’ karzat
ról úgy lá tszott  csak a’ világítás mint valamelly bolygótííz, és 
az egész gyülekezet fél homályban le b e g e t t ; a’ mi is azon 
óhajtást ébreszté föl bennem , bár nálunk is a’ gyüléshelyre 
több tekintettel lennének, annál inkább, mivel az Ízletes hely
zet a’ szónokok ’s hallgatók’ eszméibe is iz letet varázsol. 
Egy csapszék’ ivószobájában például valamelly hősi szó egé
szen máskép hangzik , mint egy díszes lovagteremben. — 
Münchenben csak e’ néhány nap a la tt  több idegen fordult 
meg, mint a’ mi legnagyobb városinkban egész éven á l ta l ;  ’s 
ez pénzt hoz az emberek közzé. A’ kényelmes vendégfoga
dók,  a’ jó  sz ínház ,  a’ musaeumok ’s egyéb nevezetességek 
40' mérföldnyiről idecsalják  az u tazókat,  kik itt nagyobb él
vezetet keresnek. Reményiem, hogy rövid idó múlva Pestünk 
is több illy tekintetben érdekes helylyé alakuland , hol már 
most is annyi jónak meg van vetve alapja. — Ma a’ gazda
sági egyesület ülést t a r t ;  szándékozom benne megjelenni ’s 
legközelebb róla Kegyeddel valamit közleni. E<jy nyitram el.

*) A’ „Korrespondent“ szerint gróf F e s t e t  i t s ’ méneséből vala a’ 
nyertes ló. Szer/c



Közönségesen hiszik , hogy e’ télen a’ háború’ szekéré Ó- 
Castilia lesz. Ila sikerülne a’ carlosiaknak a inirandaf hidat 
elfoglalni, félő , hogy hadmunkálataik, l o r o ,  hio llcco s 
Medina del Campo’ egész környéke az Ebroig birtokukba es
vén , ezáltal nagy könnyebbséget fognának nyerni. Ezen ag
godalmakat a’ Castiliában összegyűjtött tetemes haderő (t. i. 
ott a’ praetendensnek több van 24,000 emberénél) némileg 
igazolja. A’ királyné'hadainak száma e’ tartományban 31,000 
emberre becsültetik, t. i. 22 zászlóal E s p a r t  e r ő ,  7 Lo
renzo, 8 Carondelet, 4 Espinosa vezérekkel, 10 a’ burgosi, 
palenciai ’s riojai őrizeten, 1000 lóval és derék pattantyus- 
sá^gal. — A’ közösülés sok ponttal folyvást félbeszakasztva 
’s több tartomány igen kétes helyzetben van.

Pio Pita P i z a r r o  pénziigyminister egy emlékiratot te r
jesztett a’ cortesgyiilés elébe a’ pénzügy’ ál lapotjáról, melly 
oklevélből kitetszik, hogy a’ spanyol adósság 1837iki decem
ber’ végén 1,477,110,3S6 reált fog tenni. Az emlékiratban 
h u s z pénzügyi munkálat emlittetik 1836iki julius’ 3tói lógva 
1837iki április’ 2 okéig.

Párisi hírlapok nem rég je len ték ,  hogy Espartcro 300,000 
frankon egy szép mezei jószágot vett Francziaországban, 
Saint-Sever kerületben ; mire a’ „Gazette de France“1 meg
jegyzi; , ,E’ lettdolog kettőt bizonyít: először, hogy a’ spa
nyol forradalom’ védelmezői az általányos Ínség’ közepette is 
szemeik előtt tartják önhasznukat; és másodszor, hogy azon 
esetre, ha don C a r l o s  talál diadalmaskodni, előkészületei
ket megteszik, Francziaországban vásárolván magoknak jó 
szágokat.“

P o r t u g á l l á .
F. hónap’ Íjén Lissabonban kereszteltetett meg az újszü

lö tt  trónörökös a’ Necessidades palotában; t i z e n n y o l e z  
nevet kapott ,  u. m. don Pedro d’A lcantara, M aria ,  F erd i
nand, Miguel, '  Rafael,  Gábor, Gonzaga, X aver , Juan , An
ta l ,  Leopold, Géza, Ferencz,  Gyula, Amalia, Szász-Ko- 
burg-Gotha- Braganza- Bourbon. Az egyházi szertartásokat 
a’ lissaboni patriarcha vitte véghez. A’ braziliai császár’ kö
vete viselé fejedelme helyett a’ keresztkomaságot.

Egy lissaboni levél szerint (a’ „Morning-Postban“ ) az ifjú 
kir. herczeg’ keresztelése igen csendesen ment véghez; egy 
éljenkiáltás sem hallatszott ,  még akkor sem , midőn a’ ki
rályné az erkélyen megjelent. A’ ministerek ’s mások is szer
fölött elégiiletlenek, hogy d o n n a  M a r i a  a ’  honbarátokat 
czímekkel, rendekkel ’stb. megjutalmazni vonakodott,  mi 
még szembetűnőbb lesz azálta l ,  hogy S a l d a n h a  marsait 
és T e r c e i r a  herczeget nem akarja letenni. A’ köznép ne
hezen várja d a s  A n t a s  algrófnak (k i ,  valamint B a n d e i -  
r a  ’s B o m f i n  is ,  magasb rangra emeltetett) megérkezését, 
hogy a’ királynét az elébe terjesztett rendelet’ aláírására kény
szerítse. Erőszakos je lenetektől tartanak.

Lissabon, oct. 4.
Az utolsó angol rakhajónak elindulása óta itten nevezetes 

dolgok történtek. A’ chartisták’ legyőzetése és meghódolása 
után a’ ministerek, használni akarván ezen a lka lm at, emlé
kezetébe hozák a’ királynénak a’ cortes’ abbeli javaslatát, 
hogy Saldanha és Terceira a’ hadi szolgálatból bocsáttassa
nak el, ’s kérték ő felségét, nyilványítaná e’ két marsai’ vi
seletének roszalását azoknak katonai rangjoktól megfoszta
tása által. Azonban a’ királyné azt tenni nem akarta ; mire a’ 
ministerek, miután csodálkozásukat kijelenték, mindnyájan 
egyszerre beadák lemondásaikat,  mellyek el is fogadtattak. 
A’ királyné Sa d a  B a n d e i r a  algrófot bízta meg egy uj 
ministerium’ alkotásával, ’s a’ volt ministerek nem vonakod
tak hivatalaikat addig ,  inig amaz összeállana, folytatni. — 
Négy napig ta rto tt  vitatkozás után az alkotmányon teendő 
javítások fele tt,  a’ cortes csakugyan elhatározta egy első 
vagyis t a n á c s k a m a r a ’ behozatalát, leginkább a’ végből, 
hogy a’ portugali polgári intézvények, mennyire csak a’ nem
zeti character’ különbözése engedi, a’ spanyolokéihoz minél 
hasonlóbbak legyenek. A’ szavazati többség ez alkalommal 64 
volt 16 ellen. De a’ főpont még nincsen eldöntve, az t. i., 
valljon a’ tanács’ tagjai egész életökre neveztessenek e ki 
a’ kormány á l ta l ,  vagy pedig a’ nép válaszsza őket bizonyos 
évszámra? — Ugyancsak a’ cortes megerősité N a p i e r  ad- 
miralnak legelőször is kitűzött nyugpénzét 600 font sterling
ben évenkint, ho lta ’ napjáig; de honnan fogja az egészen 
kiürült ’s tehetetlen nemzeti kincstár e’ pénzt összekeríthetni, 
az egészen más kérdés, annál is inkább , mivel B a c o n  ge
neral és bajtársai a’ szárazon te tt  szolgálataikért hasonló j u 
talmakat fognak követelni. — Az anti-angol „Nációnál“ e’ 
napokban következő, d a s  A n t a s  algrófnak tulajdonított

napi parancsot k öz le : „September’ 18dika, melly az 1640- 
dik évi december’ elsejéhez (midőn t. i. Portugália a’ spanyol 
uralkodást lerázta) minden tekintetben hasonló, megmutatta 
a’ világnak, hogy Portugália még mindig szül hősöket. Ila 
egyike ezen napoknak függetlenséget ada vitéz eleinknek, ’s 
megszabadítván őket az idegen já ro m tó l , nagy nemzetté tévé: 
akkor e’ másika a’ mi felvilágosodottságunk’ állapotjának ta 
nú ja ,  miután e’ napon régi szabadságunkat ismét kivívtuk, 
megvetve a’ gyalázatos politicát ’s az aranynak veszélyes be
folyását,  mellyekkei egy hatalmas nem ze t,  melly szigetbeli 
fekvése által minden egyéb országnak járom alá hajtására tö
rekszik, hazafiságunkat, mint már előbb is ,  megvesztegetni 
akará,  ’s azt látszik követelni, hogy mi az ő szeszélyinek 
úgy engedelmeskedjünk, mint ezt csak egy fegyverrel meg
hódított gyarmattól lehetne kívánni.“  — Az angol követ, lord 
H o w a r d  de  W a l d e n ,  mihelyt ezt a’ hírlapban olvasá, 
sietett a’ kormányt Angliának illy alávaló megtámadására fi
gyelm eztetn i; de a’ ministerek neki azt felelték, hogy ők 
az egész dologban semmit sem tudnak ’s hogy ők soha ,  sem 
közvetve sem közvetlenül, nem hagyták volna akarmi olly 
Irománynak közzétételét jó v á , melly más és nem a’ legba
rátságosabb hangon szólott volna Anglia’ politikájáról ’s Por
tugália iránti viseletéről. Azonban lord Howard e’ szép sza
vakkal épen nem vala kielégítve, hanem azt kívánta, hogy 
a’ ministerek’ ezen nyilatkozása közzététessék , ’s ama’ napi 
parancs hivatalosan „gonosz fondorkodás’ müvének“  bélye
geztessék. Csakugyan e’ két kivánata a ’ lo rd n ak , miután lá t
t á k , hogy ő igen komolyan veszi a’ d o lg o t , mé g i s  adatott .“ 

A’ „ S u n “  következő levelet közöl Lissabonból, oct. óról; 
„A’ hir szerint egy minapi történet’ alkalmával a’ portugali 
küliigyminister, C a s t r o  P e r e i r a ,  azon bátorságot vévé 
m agának, hogy a’ mi követünkhöz, Howard lordhoz, egy 
szemtelen levelet i r t ,  mcllyben neki mindenféle önkényes 
leczkéket ad arró l,  miképen kellene magát Howard lordnak, 
mint idegen hatalmasság’ követének Portugáliában, viselni. 
Mint hallom , a’ lord neki azt felelte ,  hogy ő Angliától a’ 
királynénál, nem pedig a’ királyné’ ministereinél van megha
talmazva, 's ő minden ollyan alkalomkor, midőn a’ két nem 
zet közötti viszonyok, vagy a’ királyné’ báto rsága ,  m e I l y 
n e k  v é d e l m e  t e s z i  é p e n  e g y i k  fő ez  é l j  á t  az  a n g o l  
h a j  óh  a d ’ j e l e n l é t é n  ek a’ T á j  ó b a n ,  veszélyeztetve lá t
szanának, azon legalázatosabb tanácsot fogja ő felségének 
adni,  mellyet épen legjobbnak lá ta n d , minden egyébre való 
tekintet nélkül,  mint azon kötelességekre, mellyekkei saját 
kormánya ’s az attól kapott utasítások iránt tartozik. — Ezen 
beszéd kétségkívül igen epésnek lá tszha to tt  Castro ur előtt, 
ki az utóbbi időkben igen szoros szövetséget kötött a’ club- 
bokkal és azon portugali p á r t ta l ,  mellynek nincs egyéb szán
déka, mint azon d rám át,  mellyet a’ múlt év’ septemberében 
kezdettek , végig kijátszani, ’s valamint akkor a’ királyné’ 
előjogait tönkre tevék, úgy most annak uralkodásától ’s sze
mélyétől i s ,  á l a  m o d e  de  B r a z i l  (b razil ia i  m ódon) 
megszabadulni.“

M é h i  e t a 1 f ó* 1 d.
Há j oct. 13-

Királyi házunk , ’s a’ hollandi nem ze t,  nagy veszteséget 
szenvedtek mélyen tisztelt k i r á l y n é n k n a k  tegnap déli 
12%  órakor tör tént h a l á l a  által. Ő fe lsége az a la t t ,  míg 
ez évben Loo mulatókastélyban la k o t t ,  folyvást növekedő 
gyengülésben szenvedett, mellynek daczára f. hónap’ 4kén 
visszatért a’ székesvárosba. Ekkor a’ királyné’ ereje gyorsab
ban kezde fogyni, ’s állapotja tegnapelőtt estve gyanittatá 
közelgő halá lá t ,  melly tegnap csendesen el is következett. 
Vi l i i  e l  mi n  a királyné, a’ porosz király’ legidősb testvére, 
született 1774ki november’ 18kán, és igy majd 63 évet ért,  
királyunkkal 46 esztendeig élt boldog házasságban , ’s hű 
társa volt örömben és szenvedésben. A’ színház és nyilványos 
mulatóhelyek zárva vannak; az országgyűlésnek jövő hétfőn 
történendő megnyitása is most már minél kevesebb iinne- 
pélylyel egy minister által a’ király’ nevében fog véghez vi
tetni.

B c 1 g’ I u in.
A’ belga kamarák October’ 5én ismét összegyűltek; a’ trón- 

bfeszéd ’s felírások ezúttal mint szükségtelen idővesztege
tések végképen elmaradtak, mivel a’ külföldi politicá- 
ban semmi változás nem történt,  belföldön pedig a’ legnagy
obb csendesség uralkodik. Belgium political helyzetével igen 
meg van elégedve’s maga a’ részenkint duzzogó Gent az utóbbi

napokban a’ vasút’ megnyitásakor a’ királyhoz szorosabban 
ragaszkodott. A’ belga status egyszersmind uj gyámolt nyert 
az á l ta l ,  hogy királya a’ hatalmas és védelmet adható félszi
get’ királynéjában onokahugát üdvözölhette. A’ kereskedés 
és műipar sokszorosan növekednek ’s az antwerpi hajózás 
virágzik; a’ vaspályái merész gondolat Europa’ nagy bámu
latára mindig jobban valósul. Azért is az épen összegyűlt 
kamaráktól semmi különösen érdekest nem várhatni; ezek to 
vábbra is a’ közlekedési eszközöket, vámlajstromokat, költ
ségek’ kivetését, az elemi’s gyakorlati tanítást, esküitek’ tör
vényszékét ’s az ország’ belső viszonyainak javítását tár- 
gyazó törvényeket veszik tanácskozás alá.

Éj szakain érik  a.
A’ képviselők’ házában többi közt S m i t h  indítványt tön, 

hogy mindazon választmányok’ munkálatai, mellyek az üze
netben meg nem említett tárgyakat foglalnak magokban, 
decemberig halasztassanak el. Ezen indítvány igen hoszas 
vitatkozásra nyújtott alkalmat; de végre mégis elfogadtatott. 
C a m b r e l e n g  ez alkalommal felszólítá az oppositíót, java
solna valamit,  mikép lehessen és kelljen a’ dolgok’ mostani 
helyzetén segítni? Mire fölkelvén W i r e ,  az oppositio’ fő
nökeinek egyike, ezt mondá: „Micsoda beszéd ez egy kép
viselőtől vagy a’ végrehajtó hatalom’ lé tegé tő l?  Mit kell 
hallanunk? Felszó lítás t,  hogy tervünket megnevezzük? A’ 
miénket! A’ szenvedő, elnyomott, lábbal tiprott nép’ te rv é t! 
Orvoslatot kívánnak tőlünk azon sérelmeknek és szerencsét
lenségeknek, mellyeket reánk hoztanak. Milly szemtelenség 
ez! Nálatok a’ hatalom; ugyan hajtsátok végre rendszabá
lyaitokat.  A’ crisis most nektek némi bátorságot ada ,  mely- 
lyel soha sem bírtatok. Praesidensetek javasolt te rv e t : ugyan 
vegyétek tehát munkába azt. Nem meritek! Nem gondolkoz
tok létesítéséről. A’ felőli beszédetek tehát  merő csalás , most 
pedig azt kívánjátok, hogy az oppositio is tervet adjon elő, 
hogy azt a’ magatoké mellé állíthassátok ’s a’ néptől kérdez
hessétek: mellyik a’ leggyűlöletesb ? De nagyon meg fogtok 
csalatkozni. Mi nyugottan várakozni ’s rendszeretek fölött 
szavazni fogunk.“

Uj-Orleans’ tanácsa M e u n i e r  királygyilkosnak megtiltá 
a’ kiszállást az ottani kikötőbe. „Ezen átok (mond egy ama" 
városból költ levél), mellyet a’ republicanusok egy gonosz
tévő ellen szórtak ,  kit minden valódi szabadelmü vélemény 
elutasít magától ,  Európában üdvös hatás t  teend ’s meggyó- 
gyitand némelly ábrándosokat ( fanaticus) , kiknek balgatag
ságát talán azon remény táp lá lná ,  hogy az uj világban nekik 
hódolnak.“

E g y v e l e g * .
A’ „Diario di Rom a“ October’ 12ről azon örvendetes je len

tést közli, hogy a’ fővárosban a ’ cholera már tökéletesen 
megszűnvén, clioleratudósitások többé nem fognak kiadatni. 
— Civitavecchia is megszabadult már e’ járványtól.

München, October’ 5.
Ő felsége a’ király Niedenburg’ hajdani apátság’ kolostor- 

épületét (Passauban) az angol kisasszonyok’ (apáczák’) inté
zetének adta által bir tokul;  e’ szerint ezen intézet most már 
önállásuvá lö n ,  és uj fejdelemnőjét a’ passaui püspök sept. 
30kán ikta tta  hivatalába. October’ Íjén tévé le először az 
intézet’ három tagja a’ szerzetesi fogadalmat, melly szertar
tás igen ünnepélyesen ment véghez.

Londonban most ollyan kocsikat készítenek, mellyek nem 
dőlhetnek fel. Az egészen uj elv szerint készült mintakocsi 
tömérdek nézőség előtt te tte meg legelső próbáját Notting- 
liamban. Négy ló volt bele fogva, ’s a’ kocsi szántszándékkal 
kivitetvén a’ vágányból, egyik oldalával egy 3 láb magas 
gyalogúira veze t te te t t ,  ’s inig a’ nézők, minden pillanatban 
feldőlését várták ,  a’ beniilők azt sem vették észre, hogy ko- 
csijok az egyenes útról e l té r t ,  minthogy iilésök folyvást füg
gőleges helyzetben maradt. E ’ kocsi’ szekrénye nem alant 
megerősített rugókon nyugsz ik ,  hanem k é t ,  a’ tengelyből 
eredő ’s az ülés és a’ bak között elfutó támasz által tartatifc 
egyensúlyban. E ’ két támasz’ végein vannak a’ tojásdad (el
liptisch) rugók, mellyeken a’ szekrény függ. A’ találmány 
nem sokára műértők és parlamenti tagok’ vizsgálata alá fog 
bocsátatni ’s akkor hihetőleg világosb leírása is adatni. —  
A’ magyar utazás’ történetében, hol eddig a’ feldőlések napi 
renden voltak, e’ találmány kétségkívül időszakot képezend, 
hacsak behozatalának a’ kovácsok , kerékgyártók, seborvosok 
’stb. ellent nem mondanak.

Hirdetés. A ’ nagyméltóságu magyar kir. udv. 
Kamara’ rendeléséből ezennel koz hírré tétetik, hogy 
folyó évi november’ 3kán t. ns. S o p r o n y vármegyé
ben kebelezett ’s a’ győri püspökséghez tartozó M á 
kos mezővárosban boldogult J ura n ie  s Antal volt 
győri megyés püspök’ hagyományához tartozó E iíinat- 
rjjy 400 alá» (sopronyi mérték) rákosi és sopro- 
nyi termésű ó  BíoroBí. a’ szokott reggeli órákban 
tartandó közönséges árverés’ utján a’ többet ígérők
nek kész pénzbeli fizetésért el fognak adatni. (2)

Fej rrréjm - ezukorgyári taatitó- 
intéxet.

Pesten már 4dik évben fenálló tanító - intézetem, 
mikép készíthet kiki fejérrépa-ezukrot merő házi esz
közökkel , ez idei October’ első napján már megnyit
tatott, ’s a’ télen által 1838dik év’ marliusáig tart. 
A ’ czukorliszt’ készítésére vezető elméleti ’s gyakor
lati oktatásért, valamint annak süvegezukorrá leendő 
raffinirozásaért, mit a’ legnagyobb egyszerűséggel két 
nap alatt minden előismeretek nélkül tökéletesen meg 
lehet tanulni, a’ díj 30 forint pengő pénzben. E’ jelen
tésben a’ hely’ szűke miatt nem lehet előszámlálni 
mindazokat, kiknek a’ jó ’s hasznos iránt viseltető ha
zafi ui vonzalma ezen müipar-ág által hozzám járult. 
Minden rendű tudnivágyók hason-szellemtől lelkesítve

voltak már nálam, hogy a’ honnak a’ ezukorért kia
dandó készpénzbeli költség’ tekintetében, annak saját 
készítése által használjanak ’s ezt a’ külföldre nézve 
megkíméljék. — Tavaly a’ külföld tanitó-intézetemet 
(mivel ez a’ legnagyobb egyszerűségen alapul) külö
nösen figyelembe vette ’s hozzám sok nevendéket kül
dött. Hogy ezen évben már October hónapban és nem 
mint eddig szokás volt, novemberben kezdődik taní
tási pályám, oka az, mivel számos külföldiek jelen
tették, hogy még a’ jo időben ide jövendnek. Egy
szersmind földes-uraságok ’s birtokosok, kik idővel 
ezukorgyárt szándékoznak felállítani, embereiket hoz
zám küldhetik, ’s én őket bevégzett tanulási pályájok 
után tulajdon vidéki gyáraimban mint önkényteseket 
fogom alkalmazni. Olly tanítványok, kik a’ hazai nyel
vet, Írást, számvetést tökéletesen értik ’s jó erköl- 
csiiek, bevégzett tanulási pályájok után, ügyességűk
hez képest jo és állandó hivatalt nyernek. Pest, Sep
tember’ 20káu 1837. SJHsSiCB'iifea* <J. Cl.

Leopoldváros, Iloldutcza 311. sz.
a. az újépülettel általellenben. ( l )

I  J* \  C B* C H.

Néhai Halatsy JjsÍWxIÓ itélőmester ur’ bírói 
zár alatt lévő tömegéhez tartozó, tekintetes Ilonth vár

megyében helyheztetett: D a liita tli, ISói-i és 
fi*aB»<stI»i jószágok, valamint a’ I .ita s i puszta 
is eladatni rendeltetvén , ugyanezeknek árverés’ utján 
való cladatása ekképen határoztatok meg; úgymint: 
a’ legközelebb bekövetkező 1888 esztendei januarius’ 
15*k napján, a’ Dalmadi, Bori és Litasi pusztabeli 
jószágok a’ Dalmadi lakóházban , a’ Palásthi rész-jó
szág pedig a’ hely’ színén , ugyanazon esztendő’ és 
hónap’ 17ik napján a’ legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 
A ’ kikiáltásbeli sommák következendők : Dalmadra néz
ve nyolez ezer, Bori öt száz, Litasi puszta hét ezer, 
a’ Palásthi jószág pedig tizenkét ezer ezüst forint. — 
A ’ licitálni szándékozók tartoznak a’ kikiáltásbeli som
mának egy tizedrészét bánatbér gyanánt azonnal és 
csak azért, hogy licitálhassanak, letenni; a’ ki pedig 
megveszi, az egész sommának egy harmadrészét 
azonnal köteles lefizetni a’ vagyon’ gondviselője’ kezé
be, a’ már előbb lefizetett bánatbérnek elvesztése alatt, 
melly bánatbér azonban azon egész sommának első és 
azonnal lefizetendő harmadrészébe beszámítandó leszen. 
Ugyanazon egész sommának második és harmadik ré
sze a’jószágot megvevő’ kezei között egy biztos kötelez
vény szerint tökepénz gyanánt maradand mindaddig, 
miglen a’ concursualis perben a’ legfelsőbb helyről kine
vezett delegationalis bíróság által hozandó végső Ítélet 
közönségessé nem fog tétetni; de olly formán minden

esetre, hogy a’ birtok’ általadása’ napjától, ezen tőke
pénztől számítandó hat procentualis kamatokat a’ tömeg’ 
gondviselőjének minden esztendő’ végével rendesen 
fizesse. A’ concursualis per végképen befejezve a’ 
főméit. Curia által a’ feljebbvitel’ ösvényén lett meg- 
vizsgáltatása után az érintett egész sommának második 
harmadrészét, a’ végső ítéletnek kihirdettetése’ napjá
tól számítandó egy esztendő alatt, azontúl pedig hátra
maradott utolsó harmadrészét szinte megint egy esz
tendő alatt illető kamatjaival együtt köteles kifizetni.— 
Hogy pedig a’ vevőnek abbeli terhe’ lerovására minden 
lehető könnyebbség eszközöltessék, a’ vagyon’ gond
viselője a’ vagyonőrt hátramaradott két harmadrészben 
sommát időközben is, de mindenkor a’ járó kamatokra 
figyelmezve és ezer conventionalis forinton alól nem, 
részenként is fel fogja venni. — Végtére a’ ki azon 
eladandó jószágokról bővebb tudományt kivárnia ma
gának szerezni, az tekintetes Honth vármegyében Pa
gonyán lakását tartó báró N y á r y  Antal alispány ur
nái; Kis-Kereskényben lakozó B a k a y Ferdinand ur
nái, a’ tisztelt megye’ gdik főjegyzőjénél, ’s egyszer
smind a’kérdéses vagyon’gondviselőjénél; vagy pedig 
Királyfián B a j c h y  György táblabiró urnái és az ér
deklett concursualis per’ szorgalmaztatójánál magát je
lentheti. (2)

Nyomtatja Wigand Fridrih Kár.



POZSONY, kedden
Tartalma:

n’ lioni politikai ’s ncinpolitikai tárgyak, ncveze- 
tcsb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részreliajlatlanabb közlése; a’ kiilfölíli po
litikai tndósitásoknak környiilállásos és olly gyors 
birüladása, bogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet’, közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb -mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvclek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmény éli.

35. szám.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá s fa h i Orosz József.

Magyarország*.
O os. k. a. Felsége U z o v i c s  Jánost, a’ mn. m. 

k. Helytartó Tanács’ tanácsosát, a’ pesti k. egye
temnél a’ törvénykar’ igazgatójává ’s elnökévé; 
S á r k ö z y  Istvánt pedig, t. Somogy vármegye’ volt 
alispányát, királyi tanácsossá kegyelmesen kinevez
ni; nemkülönben f. li. 15ről költ legfensőbb határo
zatánál fogva buzini gróf K e g l e v i c h  Jánosb. t. ta
nácsos és t. Bars vgye’ főispányának a’pápai Krisz 
tus-rend’ elfogadását ’s hordozását megengedni; 
ugyszinte a’ pesti posta hivatalnál lévő tagoknak egy 
ellenőrrel ’s járnlnokkal leendő öregbítését hely
benhagyni kegyeskedvén, az ellenőrséget Po s c h  
János eddigelő ellenőrködő tisztnek, a’ járuinoksá- 
got pedig Gr a e f i  Jánosnak a’ temesvári fő posta- 
hivatal’ járulnokának adni méltóztatott.

Pestrő l első kézből ime’ tudósítást vettük: „ T l e n n i e  
György ur, világszerte ismeretes földmérő ’s hydraulicai mű
vész , ki a’ londoni uj Ilid’ fölépítése által halhata tlan  hirt 
és nevet szerzett m agának, "Wo d i á n  e r  Samu pesti nagyke
reskedő ’s társai’ íe lszó li tására , Londonból immár elutazván, 
f. October’ végével Pestre fog érkezni,  a’ Dunát vizsgálandó, 
’s annak következésében a’ szükséges terveket a’ Buda és Pest 
közt építendő álló hid iránt elkészítendő.“  — így tehát már 
rövid idő múlva miivészctileg is ugyanazon fokon álland a’ 
két társaság, valamint már eddigelő vagyonbeli bátorságra 
nézve is tökéletesen egyenlő. A’ hazafiság’ koszorúját pedig 
csak az nyerendi e l ,  kinek föltételei kedvezőbbek leendnek a’ 
hazára nézve ’s távolabb esnek minden haszonvágytól.

Baja, oct. 25.
Főispányi helytartónk Almási Hu d i c s  József ur ő méltó

sága ,  e’ folyó hónap’ ltíik napjára tűzvén elnöksége alatt az 
első Bács-Üodrogh megyei közgyűlést, ezelőtti napon ú tjá
ban mind Nemes-Militicsen, mind sz. kir. Zombor városa’ ha
tárinál taraczklövésekkel ’s ez utóbbi helyen számos lovas 
polgárságtól a ’ megye’ házáig kísértetve ’s a’ megyei kapunál 
fényes küldöttség által üdvözöltetvefogadtatott .  — M ásnap  
nekie tulajdon ékes ’s fontos beszédével nyitván meg a’ m int
egy négy száz hallgatóval díszlő közgyűlést, éles nézetekben 
fejté ki a’ közjó ’s adózó nép iránti ezélza ta it ,  ’s az adó’ fel
osztásában veendő irányá t;  majd a’ közelgő tisztujítás’ ille
delmes intézéséről szónoki jelességgel és szívrázó szavakkal 
emlékezvén — a’ közügyek’ pontos és igazságos eljárásábani 
tiszti kötelességet köté kinekkinek lelkére. — E ’ közgyűlés 
alatt  több érdekes törvényi ’s kereskedés-javítási tárgyak ke
rülvén szőnyegre , mindenütt kitüntető lelkes főkormányzónk 
alapos belátását ,  mély m egfon to lásá t’s éles Í té l e té t , ’s gya- 
kor jelesítési „é ljen“  követé üdvös javaslatit  ’s ajánlatit. E ’ 
közgyűlés egész héten számosabb tagok’ jelenlétével ’s jeles 
szónoki vitákkal nevezetesítetett . — Kívántam egyszersmind 
tisztelve szerete tt főkormányzónk’ beiktatási ünnepéről kül
dött  tudósításomhoz folytatólag azt is kapcso ln i, hogy fényes

beiktatásakor a’ szegényekről sem felejtkezvén m eg , azok 
között száz forintot,  két főtt ’s egy sült ökröt ’s ötven akó 
bort rendelt kiosztatni.  — Bács megyében az éretlen fanyar 
szőlőgerézdek savanyú borral jutalmazák fáradozásunkat, ’s 
igy a’ jó bornak ára ezutánra is a’ tavalyi marad. Őszi n ap 
jaink kedvezők a’ szántóvetőknek ’s nyomtatóknak, a’ honnan 
mindennemű gabona’ ára ismét alább s z á l lo t t , mi a’ term esz
tőket még inkább elkedvetlenítő. Kereskedésünk a’ régi tespe- 
désben sínlik. A’ marhadög megyénk’ felső részében egészen 
megszűnt, az alsóban most is egyre pusztít.  A ’ marhahús’ ára 
12 v. kra határozta tok.  T isz ta  búza (pozs. mérő) 2 f. 40 kr., 
középszerű 2 for. 20 kr.,  kétszeres 2 for.,  középsz. I for. 40 
k r . , rozs 1 for. 30 k r . , árpa 56 k r . , zab 46 k r . , köles 1 for. 
50 kr. váltóban. Sebők.

Esztergom, oct. IS-
() F e lsége ,  a’ magyar Király, az úgynevezett illy riai (rácz) 

és oláh nemzetnek, azaz a’ görög nem egyesült egyház’ kö
vetőinek Magyarországban ’s a’ hozzá kapcsolt tartományok
ban m éltóztatott kegyes engedőimet a d n i , hogy deputatusaik 
f. e. november’ ISdikán ’s következő napokban K a r l o v i -  
e z o n  (Szeremben) congressust vagy synodust tartsanak ’s 
karloviczi érseket ’s metropolitát válaszszanak. — A’ budai 
görög nem egyesült püspök , mélt. Z s i v k o v i c s  P a n t e l e i 
m o n  ur ,  most Sz. E n d r é n * )  lakik. Ezen bőtudományu 
’s jeles férfin boldogult I. F e r e n c z  Császár ’s Királynak 
különös megelégedését nyerte. Mint budai püspök az oláli 
nyelvet is tanu lta ,  ’s most a’ liturgiát görög és oláli nyelven 
szinte úgy mint szlovén egyházi nyelven énekelheti. Az an 
gol nyelvben i s ,  mellyet Pozsonyban ta n u l t ,  igen já r tas .  A’ 
magyar nyelvet is mint budai püspök tanulni kezdette. Hívei
től méltán forrón tiszte lte tik  ’s szerettetik. — A’ rácz pa
pok ’s tanítók Sz. Endrén 's szomszédságában a’ magyar 
nyelvben igen já rtasok ’s magyar könyvekkel is bírnak ’s azo
kat olvassák. De e’ mellett anyai nyelveket ’s a’ virágozni 
kezdő rácz li tera turá t  is szeretik ’s becsülik. **) — Szent 
Endrén Littavi N e s k ó  ur igen hires borkereskedő. Asszú- 
szőlőborai Orosz- és Lengyelországban is ösmeretesek. Két 
nagy pinezéje megérdemli a’ lá togatást.  —• Szent -endrei  
kereskedő D i m s c h i c s  u r , nagy t é g la - ’s mészégető kemen- 
czével bir. — Szent Endre általában nem szűkölködik ipar 
nélkül. — A’ vendégszerete t,  melly a’ magyarok közt la n 
kadni kezd, a’ sz en t-en d re i  ráczok közt még úgy mint a’ 
szeremi ráczoknál divatban vagyon.

A’ brassói T ű n  d é r h a l o m n a k  jeles leírása a’ Ilirnök-

*) A’ „Hírnök’“ 31- számában a’ sz. e n d r e i  l e v e l e z é s b e n  ezen 
periódusban: „Ugyanitt 5 görög nem egyesült egyház van“ — 5 he
lyett olvasni kell hét .  R —y.

**) Jó volna, ha a’ horvátok a’ magyarországi ráczok’ példáját követnék 
, ’s anyai horvát nyelvök ’s literaturájok mellett (mellyet csak a’ ma

gyarosítás’ idejétől fogva kezdettek kifejteni ’s azt most nagybuzgó- 
sággal művelik) a’ magyar nyelvben és literaturában is részt venné
nek; mert ollyan országokban, mellyekben többnyelvű népek lak
nak, mint Oroszországban, Csehországban, Illyricumban, Galliczi- 
ában ’stb., az anyanyelvet ugyan nem kell megvetni (mert ez bűn  
’s v é t e k  volna) ; hanem a’ nemzeti vagy országos nyelvet (Staats
sprache) is tanulni kell. R —y.

I g a z í t á s .

A’ „Hírnök’“  21 dik számában l l a f f e l s b e r g e r  F. „Uj 
találmány“  czím alatt közié Bécsből, miképen a’ g e o  g r a 
p h  i á i  t é r k é p e k n e k  (mappáknak) k ö n y v n y o m t a t ó 
s a j t ó  á l t a l i  k é s z í t é s  m ó d j á t  l e g ú j a b b a n  ő t a l á l -  
t a  l é g y e n  f ö l .  Azonban — távol a t tó l ,  hogy a’ nevezett 
urnák e’ tárgy körül szerzett érdemeire homályt akarnék bo
rítani — az igazság’ tekintetéből , a’ köz tudomásra hivat
kozva, bátor vagyok a’ fentebbi állításnak ellenmondani any- 
nyiban , hogy efféle geographiai térkép honunkban, névsze- 
rint Pesten Füskúti L ä n d e r e r  Lajosnál nyomtatva már ta- 
valy je len t meg magyar ’s német nyelven illy czím a la t t :  
„M agyar és erdélyországi posta- ’s vontató-járások’ földképe, 
a’ legújabb kútfők szerint rajzolva G r i m m  V. által 1836.“ 
— E ’ térkép valóban könyvnyomtató-sajtó által vörös és kék 
színezettel kész í t te te t t ,  még pedig elég csinosan. Raffelsber- 
ger ur’ állítását tehát ollyformán vélem megigazítandónak, 
hogy az ő mivé nem ujdon - feltalált ugyan (sőt ezen dicső
ség inkább honi nyomtató-intézetünket és Grimm urat illeti) ; 
hanem a’ miénknél — meglehet — tökéletesb. P e s t ,  octob. 
2 Okán 1837. j f ,

* *
*

G r i m m ’ fentebb nevezett térképét a’ Hírnök’ szerkesztő 
sége is bírja ,  azonkívül Budának , ’s ismét Budapestnek igen 
csinos és hiv képra jzá t ,  melly ugyancsak Grimm’ pesti mű- 
tárában megszerezhető ; ára egynek-egynek feketére festve 
1 f r . , színezve 3 í r . ,  olajfestéssel aranyos rámában 7 fr. 30 
kr. ez. pénz. — Továbbá e’ jeles műárosunk legújabban alá
írást nyitott egy igen remek m űre, melly Pest városát 6 kü
lön képben ábrázolja , K u v a s s e g  által rajzolva ’s Párisban 
metszve. Egyegy lapnak aláírási ára linóm színezettel 1 f r . ;

bolti ára 1 fr. 30 kr. ez. p. I s t v á n  Főherczegnek van ajánl
va ,  mit is ő cs. k. Fensége elfogadni kegyeskedett. — Vég
re jövő novemberi pesti vásárkor a’ nevezett műtárban meg 
fog jelenni Pestnek igen szép , nagy tájtekintete a’ Sváb
hegyről.

IF e  1 e  3 e  1
a ’ „ H irn ö k ,u 2 7 dik szám ában megjeleni ha r a p  ős c%áfolásra 

a ’ „■magyar jognak egg éltes r. tanítójától.^
(Vége.)

A’ mondottakból kite tsz ik , hogy az éltes tanitónak felszó
lalása egyoldalú ,1’e lfogatokból, önelőképekből e r e d t . -------
—- Azonban engedje m eg, hogy nyilván kimondjuk, hogy 
nem mi cseréltük föl a’ családos társaságot a’ polgárival,  
hanem ő keveri össze eredeti jogi postu látum át a’ po l
gári társaságnak a’ későbbi, már fenálló polgári t á r 
saságokban eredhető W ahlcap itu larékkal, 7 vezérünk’ a l
kujával,  ’s csuda, hogy még II. András’ bulláját is a’ 
sanctio pragmaticával ’s egyéb decretumaival dicső király
inknak össze nem vegyíti. — Hiszen azokról soha senki sem 
kételkedett, hacsak épen azok nem , kik azt gondolják, hogy 
akárinelly , már á l ló , sőt későbbi törvényes ’s jogos szerző
désekkel is megerősített polgári társaságokat, valami képzelt 
eredeti emberjogokkal e l lá to t t ’s egyes főhatalmu (souverain) 
elkülönzött személyekre lolbonczolhatnak ’s fölszabadosíthat- 
nak, hogy úgy azután szájok’ ízére mindent uj formába önt
hessenek, újra ideigóráig alakíthassanak, mint azt a’ korszel 
lem, az álföl világítók ’s egyszersmind hatalom ra vágyók kí
vánják, kiket egyedül kárhoztat oktatónk.

Vagy talán azt gondolja a’ t. czáfoló , hogy ős eleink an 
archiái sőt vad állapotban (mint a’ peschcrák!) egyedül em- 
b tr jogokkal,  szétoszto tt  népfőséggcl ellátva éltek előbbi ho-

OCTOBER’ 31. 1837.
Feltételek:

Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában ; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyvmühclyébcn, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il- 
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendők : „A’Hirniik' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izctlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

ben nekem igen te tsz e t t ,  azért azt kivonatban németre for
dítottam ’s ezen czím ala t t :  „ D e r  Z a u b e r h ü g e l  b e i  
K r o n s t a d t  i n S i e b e n b ü r g e n ;  im Auszüge aus dem „ H í r 
nök“ übersetzt von llumy“  — az „O  e s t e r  r c i ch  is c h  es  
M o r g e n b l a t t “  nevű bécsi folyóirat’ szerkesztőjének Sep
tember’ I ld ik é n  beküldöttem. Meg is je len t  már a’ „ M o r 
genblatt’“  l l őd i k  számában (sept.  27dikén); hanem a’ kútfő, 
azaz a’ Hírnök’ és a’ fordító’ neve nélkül — kétségkívül az 
ér t ,  hogy a’ fordítás originalnak látszassák. Ez nekem igen 
kedvetlen, nem azért,  hogy nevem nem emlittetett (mert hely
telen azon állítás a’ „Kritikai lapokban,“  miszerint arra igyek
szem , hogy csekély tudósítások mellett is nevem ragyogjon; 
bizonyossá tehetem ugyanis B. u ra t ,  hogy ISOOdik eszten
dőtől fogva több eredeti értekezéseket ’s munkákat névtele
nül német ’s magyar nyelven közrebocsátottam ’s bocsátók 
nevem alatt  i s ,  ’s olly szerencsés voltam , hogy némelly 
kevés ellenségeim névtelen munkáimat ’s értekezéseimet hely
benhagyták , sőt magasztalták ’s magasztalják is ) ;  hanem 
mivel a’ II irnök nem em littete tt mint kútfő. De a’ H í r n ö k  
olly g a z d a g ,  hogy nemcsak m agyar ,  hanem bécsi h í r l a 
pok is élnek neve alatt ’s névtelenül tudósításaival ’s é r te 
kezéseivel. Ilum g Károlg.

F. h. octob. 17én ta r ta to t t  Csongrád megyében, Szegvár 
székes faluban, T a j n a i  János kir. tanácsos urnák főispány- 
hclyettcsi székébe igtatása. 16án érkezett a’ helyettes u rban-  
si Szegvárra , miután a’ megye’ küldöttsége által M e r i c z a y  
kanonok ur’ szónoklatával már a’ megye’ szélén iidvözölte- 
te t t  , ’s Csongrádon V id ő  v i e s  szolgabiró urnái ebédet vön. 
Még ez estén fogadá el Bács, Csanád , Torontó i ’s Heves 
szomszéd megyék’ üdvezlő küldöttségeit ,  a’ helybeli tiszti 
k a r t ,  továbbá K á r o l y i  testvér grófok’ uradalmi tisztségét 
szivnyerő nyájassággal. Másnap fényes kíséretben, a’ sz. mi
seáldozat után a’ megyeházhoz visszatérvén , azonnal a’ kir. 
kinevezés’ fölolvasta után elnöki székét elfoglaló 's néhány 
előforduló tárgyat fö lvétete tt,  ’s az üdvezlő megyei küldött
ségek’ tagjait táblabirókká nevezte. Fényes ebéd követé az 
ünnepély t,  hol a’ bőven csörgő pezsgőből,  a’ szives házi 
gazda’ nyájas derültsége által kedvezőleg előmozditta tva, á l 
talányos jókedv fejlett k i ,  ’s megelégülve hagyta el az ünne
pélyt a’ je les vendégkoszorú. (Jelenkor.)

Érsekújvár, oct. 18-
Tegnapelőtt  húsz év óta nem lá to tt  ünnepélynek valánk tanuji. 

Ez napon ugyanis a’ városunkba érkezett verebély-sz-györgyi 
primás-érsekségi ns. kk. és rrek előleges gyűlést ta rtván , a’ 
Baromiakról érkezendő primás-érseki nádor , B o r o n k a y  J á 
nos kir. tanácsos’ elfogadására küldöttséget rcndelének. Meg
érkezte után rövid tanácskozást ta r to tt  a’ n á d o r ,  mit este 
díszes tánczmulatság követe; másnap pedig következő uj t isz
ti kar választaték : alispányok, 1 ső : B a l o  g h Zsigmond, 2ik : 
B a j c l i y  Jó z se f ;  főügyész: J u h á s z  A ntal ;  a l : G a a l  J ó 
zsef, D a r á n y i  József ,  B o g y ó  János ,  és K a r a b a  Lajos; 
pénztárnok: S ü t e ő  F erencz;  számvevő: B o g y ó  Rudolf; 
levéltárnok: B á b a  P á l ;  főjegyző G a a l A l o i z ;  t isz t l tbeli :  
J u h á s z  E lek ;  aljegyzők: B o g y ó  F e ren c z ,  F á b a  Z sig 
mond, H a  j n a l  Károly ’s B a c h y  István; a’ verebélyi já -

nukban, költöztek ki onnan, győzték le a’ n é p e k e t , hódíto t
tak társakat ,  foglalták el mostani hazánkat, ’s egyedül Árpád 
a la t t  polgárisodtak eredeti alkuval’? Azaz nemcsak a’ 7 ve
zé r ,  hanem az egész vitéz nép egyenként ’s fejenként alku
d o t t?  — Ugyde Béla k. jegyzője mindenütt erősen kiköti: 
„7  principales personae,“  kik már akkor „e ran t  viri nobiles 
genere, et potentes in bello , tide stabiles.“  A l m u s ’ nem ze t
sége pedig „ c l a r i o r e s  erant genere et p o t e n t i o r e s  in 
bello“  tehát  már azok közt is, kik kiköltöztek, állo tt  de f a c t o  
a’ polgári, pedig aristocratiai szerződés. Hét előkelő személy 
csakugyan a lkudhatott  is a’je lesb ikke l , részint szorítván , ré 
szint tágítván, liathatósbbá tévén h a t a lm á t , de magokról sem 
felejtkezvén, „ u t  nemo eorum expers fieret.“  Ide i l l i k— akár
mit tartson különben llot teck; mindenben vele egyet épen 
nem érthetünk — a’ Staats-Lexiconból (406 1.) „ a ’ charták
ró l“ ez: „Z uförders t  kann hier keine Rede seyn von demjeni
gen angeblich von A 11 e n m i t  A l l e n  geschlossenen Consti
tutionsvertrag , welchen man in  d e r  S c h u l e  z i e m l i c h  
h äu  f i g*) als den d r i t t e n  B e s t a n d t h e i l  des U rsprüng li
chen (w e n n a u c h n i c h t  w i r  k l  i c h  g e s c h l o s s e n e n  (!), 
d o c h  g e d i c h t e t e n  (!) o d e r a l s  r e c h t l i c h e s  P o s t u l a t  
vorausgesetzten Staats  - Vertrags (nämlich als nachfolgend 
dem Vereinigungs- und U n t e r w e r f u n g s - V e r t r a g )  auf
s te llt .“  Illy későbbi való alkukról csakugyan talán nem más 
mint t u d a t l a n  kételkedhetnék , akár lchetségöket ’s jogi

*) Maga is Rotteck: Vernunft und Staatswissenschaft I. B. 77- igy  
fejti: „Eine bürgerliche Gesellschaft — von welcher jedes natürlich 
volibürtige Individuum nur durch selbst eigenen Willen Mitglied, 
und deren Zweck ein vertragsmäßig durch alle Glieder bestimmter 
oder anerkannter, deren oberste Gewalt nicht eine auf Naturverbin
dung und Gefühl, und auch nicht auf dienstherrliches Hecht, sondern 
bloss auf freie Unterwerfung zum Behuf der Erreichung des gem ein
schaftlichen Zweckes ruhende ist.“



ráfiban foszbiró: Síi te.ő F ereuez ; esküit B a j c h y  István; 
a’ kériben fszgbiró: J a nk  o vi c h Lajos ; eskiitt: V a r s á n y i  
Ferenc?:; név őriben: fszgb. D e á k  János; t i s z t tb e l i : N é- 
v e r y  József; a l : K á n t o r  Lajos; eskiitt: B o g y ó  Ferencz. 
Tisztujitás után számos egyházi ’s világi táblabirót nevezvén 
a’ n ádo r ,  az egészet isteni tisztelet ’s pompás lakoma rekesz- 
té ;  délután pedig  visszatért Baromiakra a’ nádor ,  ’s ez egész 
gyűlés ma délben eloszlott. (Jelenkor.)

A’ „Giornale del Lloyd Austriaco“ az ugyanezen ausztriai 
Lloyd társasághoz tartozó „Ilg. Metternich“  nevű gőzhajó
nak Triestből Fiumébe tett legelső útjáról következőleg ir :  
„Már több idő óta nyilatkoztatta a’ fiumei magas kormány
zóság az ugyanottani kereskedő biztosság által azon óhajtá
sá t ,  vajha az ausztriai Lloyd gőzhajózási társaságnak igaz
gató tanácsa egy rendes gőzhajóidat hozna létre Triest és 
Dalmátország közt, melly útvonalban Fiume magyar kikötő 
is érintetnék. Minthogy tehát most a7 fentisztelt fiumei kor
mányzóság értésére adta a’ társaságnak , melly élénk rész
véttel viseltetik e’ vállalat’ sikerülte iránt ’s melly igen kész 
e’ végre minden lehető könnyebbséget ’s a’ legnagyobb ked
vezéseket is megadni: az igazgató tanács kötelességének ta r
tó , egy a’ társaságnak nehány igazgatójából álló küldöttsé
get bocsátani Fiumébe, melly az ottani in. kormányzó urnák az 
igazgató tanács’ háláját és jó szándékának teljes megismeré
sét legjobb tehetsége szerint személyesen fejezze ki. Ezen 
küldöttség’ átvitelére a’ „Principe Metternich“  nagy gőzhajó 
választatott,  ’s az egyszersmind a’ tisztelt kormányzó ur’ pa
rancsai alá rendelte te tt ,  hahogy ennek kedve volna azzal a’ 
közellévő helységekbe egy sétautat té te tn i ;  miről is mind a’ 
fiumei kereskedői elöljáróság, mind az olly kedvező magas 
kormányzóság előre értesittettek. Szombaton, octob. 7dikén, 
c y 2 órakor reggel indult ki e’ végre a’ „Principe Metternich“ 
kikötőnkből, csekély számú utassal ,  mivel a’ komor idő és 
fenyegető tengerállapot sokat ,  kik különben e’ kellemes u ta 
zásban részt vettek volna , visszatartóztatott. Ugyanis a’ be
borult ég közel esővel fenyegete tt , a’ szél erős és ellenkező 
volt ’s a’ tenger magas hullámokat hányt. Azonban mindezen 
akadályok’ ellenére a’ gőzhajó másnap reggel 7.'V2 órakor a’ 
fiumei kikötőben , a’ kormányzói palotával épen szemben , 
vete h o rg o n y t , ’s miután a’ m a g y a r  lobogót k iti izé , azt 
11 ágyulövéssel üdvözölte, mire az erősségből a’ szokott vá
laszlövések következtek. Meg kell i t t  jegyezni,  hogy még a’ 
hajó’ kikötése előtt a’ fiumei egészségi biztos , kikötői kapi
tány és az ausztriai Lloyd’ itteni ügyviselője elébe eveztek ’s 
neki a’ praticát (szabad beevezhetést) még a’ tengeren meg
adták. Alig szállva partra , a’ társaság’ küldöttsége sietett a’ 
fentisztelt kormányzó urnái udvarlását tenn i,  kitől is a’ leg- 
megelőzőbb nyájassággal fogadtatott. Miután majd a’ gőz
hajó a’ kormányzó ur’ rendelkezése alá té te te t t ,  ez ,  magas 
hitvese, az őrizeti fő t i s z t i k a r ,  a’ kereskedőségi küldöttség 
’s a’ nemességnek és polgárságnak főbb tag ja i ,  kik azon útra 
a’ kormányzó ur által mindnyájan m eghivattak , a’ vadász- 
zászlóal’ hangászkarának zengedezése közben, 103/4 órakor 
délelőtt hajóra keltek. Útját a’ hajó P o r to l t é  és Buccari fe
lé vette, honnan, mindig a’ partok’ hoszában haladva, rövid 
megállapodás u tán ,  hogy a’ társaság a’ martinshizzai nem 
rég épült pompás kórházat csodálhassa, 1%  órakor délután 
Fiumébe ismét visszaérkezett. Itten az igazgató tanács’ kiil

erejüket a p r i o r i  véve, akár történeti ’s de facto létöket 
tekintve.

Mi ezen alkuk’ — „W ahl-Capitulationen“  —- szentségét 
igenis elismerjük, sőt minden hasonló kötéseket féltünk a’ 
könnyelmű felforgatóktól, óvni kiváhunk a’ szabadelvűektől; 
a ’ talán elkerülhetlen változtatásokat is csak válogatott, tör
vényes kezek által, vigyázva, ünnepélyesen, egyetértőleg, sí- 
kerülhetőknek véljük. — Nyugodjanak tehát Béla k. jegyző
jének (ha „pap“  volt is !) tisztes ham vai, nincs szükség uj 
\  indiciá-kra; mi szentül tartjuk a’ mi áll. T isztelet böcsület 
Kollárnak is, ezen szorgos ’s tudós történeti búvárnak ’s mun
káinak , habár ezek’ isméretétől eltilt is a’ kegyes czáfoló 
(vagy talán az olasz Írót é r t i ! ) ;  de ha Béla k. jegyzője, 
a’ t. czáfolónak védelmére szorult ,  ez a’ sokszor csípősen 
enyelgő Schwartner’ bizonyságához folyamodván, ama’ nem 
igen díszes „ H i s t o r i s c h e  Stoppler“  gúnyt kihagyhatta 
volna. — Iliszsziik, hogy minden józan gondolkozása férfiú 
előtt nyilván fekszik már, milly erőszakosan ’s úgy szólván 
üstökénél fogva van ősi szerződésünk a’ vitába csavarva: 
ug3ranis hol van e’ között és a’ kis beszélgetésben kárhozta
to tt  radicale „pactum sociale“  között a’ logicai kapcso
la t?  A’ mi „tudatlan“  oktatónk már Méhkasunk’ II. k. 55. lap
ján megmondó értelmét a’ constitutiókról; több helyeken pe
dig , hog} minő álphilosophiát és szabadosságot kárhoztat;  
mégis magára ö l t i ’s illeszti az éltes tanító a’ m ondottakat?

De már igen messze terjed akaratunk ellen is feleletünk ; 
azért még csak azon egy észrevételét az igen t. czáfolónak 
„ethnographiai tudatlanságunkról“ említjük, ’s nem kétel
kedvén az ő ethnographiai tudományában, bocsánatot kérünk, 
hogy nem az ő ,  hanem a’ mi értelmünkben — mellyről 
se/n minket sem kis beszélgetésünket meg nem kérdé 
— vettük a’ „ v a d  á l l a p o t o t . “  — — Ila  jól olvasta 
volna a’ beszélgetést (37  1. 17 so r .) ,  önként szemébe 
ötlött volna, hogy az álphilosophusok nevezik ama’ v a d  á l 
l a p o t o t  t e r m é s z e t i n e k ,  holott  inkább t e r m é s z e t  e l 
l e n i n e k  kell vala mondaniok.“  T ehá t i t t  is megfordítva áll 
a’ „jogtalan fölcserélés per synonimiam“ (t. i. ő általa). — 
Különben mi csakugyan tudjuk ellenére is, hogy a’ grönlan- 
dok és samojedek még most is csaknem term észeti ,  anar
chiái — de épen ezért mégsem minden (legalább családos) 
tá rsaság nélküli állapotban vannak. — Amazoknak volt va
laha píispökjök, rendes kormányuk ; ’s ha a’ maiaknak (24,000) 
nincs i s ;  vannak missionarjaik, a d ó s z e d ő i k ,  van kereske
désük ’stb .*)  ’s dán gyarmatként tekinthetők. — Ezek (4000)

*) Pierers Universal-Lexicon.

döttségének ’s a’ gőzhajó’ kapitányának szerencséjük volt a’ 
kormányzó ur által fényes ebédhez h iva tn i , mellyen a’ város’ 
előbbkelői ’s a’ Triestből érkezett vendégek’ nagyobb része 
is jelenvoltak. Azon magas névnek, mellyet a’ gőzhajó visel, 
tiszteletére estve a’ színház fényesen k iv ilág it ta to tt , ’s játék 
után a’ kereskedői casinóban pompás bál vo l t ,  mellyet a’ 
kormányzó ur és családja is megtiszteltek jelenlétökkel. — 
De e’ rövid leírás nem adhatja eléggé vissza azon lelkesedést,  
mellyel a’ „Principe Metternich,“  melly mind szép formája, 
mind helyeinek tágsága , mind gazdag czifrázati , mind végre 
hatalmas és ügyes vitorlái által az ausztriai Lloyd’ magas 
védőjének nevére talán nem épen m élta tlan ,  F iume’ minden 
rendű lakosaitól fogadtatott. — Hétfőn, e’ h. 9dikén, reg
geli ö órakor a’ hajó ismét fölemelő horgonyait ’s miután a’ 
vendégszerető Fiúmét üdvözölte , Polának vévé útját,  hol há
rom órát m ula to tt ;  estve 9 órakor pedig a’ tr iesti kikötőbe 
megérkezett.“  (Az „Osservatore Triest ino“  ezen ut’ le írásá
nál megjegyzi, hogy a’ „Principe Metternich“  irtegtérti utjá
nak 12 órája alatt  110 tengeri mérteidet haladt.)

Fiume, oct. 25.
„Principe Metternich“  gőzös, melly f. h. 14. partvizünkről 

Dalmatiába in d u l t , tegnapelőtt délutáni 4 óratájban, minek
utána az egész dalinatiai tengerszélt Cattaróig megjárta, Bin- 
doccival e g y ü t t , szerencsésen hozzánk megérkezett ,  ’s azon 
napon még esti 9 órakor útját Triestbe folytatás.

A u s z t r i a .

Becs, October’ 28.
Ő F F. a’ Császár és Császárné tegnap dé lu tán , özvegy 

Császárné ő F. pedig ma, jövének Schönbrunnból a’ városba, 
téli lakást a’ császári várpalotában veendők. — Kirchbergi e’ 
h. 23dikáról szóló tudósítások szerint A n g o  u l é m e  és B o r 
d e a u x  kir. herczegek folyvást ott mulattak, ’s a’ görtzi ut 
elhalasztatott.  — A’ kis-martoni vadászünnepek’ elmúltával, 
mellyeken az itteni főnemességnek és diplomatakarnak színe 
is jelen v o l t ,  T i n i m  - T a x i s  herczegné Bécsbe leányához 
visszatért,  ’s innen liegensburgon keresztül fog haza utazni. 
— Gróf A p p o n y i  tegnapelőtt este indult el innen Párisba 
vissza. — Mint ha l l ik ,  a’ Ferdinand-éjszaki-vasutpályához 
tartozó épületek’ talpkövének letétele november’ 15dikén fog 
ünnepélyesen végbemenni; ő Felsége azonban ekkorra nem 
váratik, hanem csak a’ pálya’ megnyitására. — S a p h  Í r nak 
a’ „Humorist’“  e’ h. 2 5dikei számában adott azon nyilatko
zása, hogy Braunthali B r a u n  l i tera tor  megszűnt e’ hírlap’ 
dolgozótársa lenni, az itteni publicurnra nagy és kedvező h a 
tással volt. Lehet m ondani, hogy Saphir ezáltal e’ pörös és 
kedvetlen kérdést eldöntötte, hódolva egyszersmind az itteni 
közvéleménynek, m éllyé’ részben, noha előbb gróf A u e r s 
p e r g ’ viseletében is gáncsoló, a’ mi abban gáncsolható volt, 
igenis világosan a’ másik fél ellen nyilatkozott. — Gróf 
A u e r s p e r g  Párisba utazott el.

Játékszini literaturánkról keveset Írha tn i,  kivált a’ külvá
rosi színházakat tekintve, mióta R a i m u n d  a’ nagy ham u
szedőtől ez élet’ színpadjáról elvezettetett.  O igazán bírája 
volt korának; mert senki sem szaggatta  olly szilárd ’s oily 
kérlelhetlen kezekkel szét azon aranyos fá tyo l t ,  melly alá 
a ’ világ bűneit re jt i ;  ő előrántá az álarczuktól megfosztotta-

bőrökkel fizetik az orosz kormánynak a d ó i k a t ;  de igy nem 
mindenkép vadak! —- A’ pescheráket — ezen szánakozásra 
méltó elnyomorodott em bertársa inkat— sem tekinthetjük mi 
egészen elkiilönzött egyes vad á l lapo tban ; mert olvassuk: 
Sie bestellen ohne Zweifel aus mehren verschiedenen Stammen, 
oder vielleicht gar aus einzelnen Völkerschaften.“  *) — De 
ezeknél még elaljasodtabb ’s értelmünk szerint v a d a b b  nem
zetségekre is mutathatnánk Uj - Seelandban ’stb. a’ nélkül, 
hogy a’ vad állapotot természetszerintinek ismérnők el.

De végtelenek volnánk a’ hivatkozásokban. Azért fÖlso- 
dorván valahaira vitorlánkat, rövidebben ’s őszintén imez val
lásunk :

1) Igenis a’ társaságos életet az embernemre nézve á l ta l
ában szükségesnek, természetinek ’s ennélfogva az Alkotó
tól eredettnek ’s nyilványítottnak tartjuk. **)

2) iliszsziik, hogy a’ gyarló embernem teremtésétől vagy 
születésétől kezdve mindig — állása, szaporodása, kifejtése, 
helyzete és szükségeihez képest — folyvást társaságos életet 
élt lépcsőnként a’ családin kezdve a’ legfinomabb szövetű ’s 
legelmésebb fodrú polgári rendszerekig, capitularc-, diploma-, 
char te - ,  ’s egyéb már az álló társaságokban kötött  alkusze- 
r inti szerződésekig.

3) E ’ szerint mi csakugyan az embereket elkiilönzött egyes, 
egészen szabados állapotban, minden emberi érdekektől, kö
telektől ’s viszonyoktól feloldva egy merő vad szilajságban 
nem képzelhetjük, kivált mai időben az elméleti „con tra t  so 
cial“  ’s uj polgári jogos alkukötés’ kedvéért, ama’ némellyek- 
től k é p z e l t ’s magyarán kimondva k ö l t ö t t  ö n s é g e k r e ,  
te l je sha ta lm u’s jógii m a g á n y -1 é n y  e k r  e , kik fejenként 
mindnyájokkal gyökeresen a’ polgári rendszerről a lkudhas
sanak, felszabdaihatókká nein gondolhatjuk.

Elinnann: Länder- und Völkerkunde 17. B. 401.
**) Legyen szabad egy honi bizonyságot is előállítani újabb íróinkból és 

Pedig V a r g h a  Istvánnak a’ magyar t. társ. szárnyai alatt megjelent 
Tudománytár’ XVikkötetében olvasható értekezéséből: ,,A ’ kormány 
halhatatlan urnák kezében volt le  g e  1 ö b b i s , ’s egymás után a’ 
jobb lét’ országába átszenderiilö patriarchák voltak népszerű eszkö
zei annak, ki a’ népeket és nemzetségeket saját gyermekiül bold <)>>■- 
sagra teremtette.“ Megjegyezzük miudazáltal, hogy ezen értekezés
nek minden csapásai után— néinelly fátyol alatt lappangó csel-va»yis 
kétes vi 1 ágú eszmék miatt — sikamlástól tartván, indulni nem mer
nénk (olv. 6. 7ik ’stb. 1.). Általában pedig a’ t. czáfolót A d a m j  egy
kori academicus r e n d e s  tanítónak kis könyvecskéjére: „Systema 
antiphilosophicum de origine civitatis,“ mellyre több külföldi tudósok 
is dicsérettel kivatkoznak, utasítjuk; de talán e’ picziny könyvet a’ 
kezénél lévő temérdek könyvtárban (1. Hasznos múl. sz. 31 1. 245 
’stb.) meg sem találja! — Adamj hanem olly iszonyú terebélyes tu
dós czímerrel is, de minden oldalú Ítélettel állott elő.

kát ’s kiállító őket egész meztelenségükben ’s alacsonyságuk- 
ban. Utolsó ’s legjelesebb darabja „ a ’ tékozló“  még folyvást 
adatik , de nem találjuk benne többé a’ szeszélynek azon ko
moly mélységű geniusát,  melly Raimund’ előadásait ihleté. 
— Ide ez utóbbi hetekben több lószállitványok érkeztek 
Angliából részint privát uraságok’, részint lókereskedők’ szá
mára. Amazok közűi leginkább lig. L i e c h t e n s t e i n  Alajos’ 
és hg. E s z t e r l i á z y  P ál’ lovai érdemelnek közösebb figyel
met; imezek közűi pedig S c h a b e l  űréi. — Wiirtemberg- 
ben , hol most évenkint tartatnak lóversenyek , már az egész 
lovasság a’ belföldi csikókból kap ujonczlovakat, mire külön 
m énesek’s helyek vannak kijelelve; mi á l ta l ,  biztos ut nyit
tatván a’ használható tenyésztmények’ eladásának, a’ hazai 
lótenyésztés hihetetlenül előmozdittatik, ’s a’ pénz i s ,  melly 
különben a’ külföldre m enne, a’ hazában marad. — Külföldi 
hírlapok után Ítélve, némelly madridi szabadságapostolok 
azt akarák polgártársaikkal elh ite tn i,  hogy ezek ő általok 
a’ legboldogabb halandókká l e t t e k , ’s hogy neliányak’ privát 
nyeresége okvetlenül a’ köz szabadságot vonandja maga után. 
Azonban a’ madridi lakosság’ legnagyobb része nem óhajt 
egyebet, mint hogy mindennap miséjét h a l lh a s sa , kis ke
resete és kalmárkodása után lá th as so n , egykét cigaróját ki
szívhassa, éjjel hon békességben fekhessék ’s néha egy-egy 
sort tánczolhasson. Ki őt ezekben háborgatja , épen nem tesz 
neki szolgálatot.  Ugyanezen madridi polgár még most is 
igen sajnosán veszi,  hogy őt a’ legújabb művelődési theoriák 
a’ kedvelt bikaviadaloktól m egfosztották, mig az angol re- 
formbill sem az ottani közembert az ökölkiizdési szabadság
tó l ,  sem a’ nemest a’ lóverseny és vadászat’ jogaitól nem 
fosztotta m eg, megfontolván, hogy minden népnek testi ereje 
a’ szellemit támogatja, ’s hogy igy .ezt fentartani kormány- 
bölcseségi kötelesség. Valóban az angol nevelésrendszer 
soha sein akarta a’ népet tulmüvelni, jó l  tudván, hogy az or
szág mind political, mind kereskedési fontosságát leginkább 
hajóhadának köszöni, és igy nagy részben erős m atrózainak; 
valamint leghatalmasb ellensége’ inegbuktát dragonyosai’ ha 
talmas karának és skót bajnokai’ hideg vérének, kiket az an 
gol szemérem és előhaladó civilisatio mellett sem kényszerí- 
te tt  mindeddig nadrágok’ viselésére, tudván, hogy bünte tle
nül semmi ősi népszokást sem lehet eltörölni. — Igen ör
vendetesek a’ lipcsei vaspátya’ eredményei, mellyen Septem
ber’ 25dikén 1500 személy szállítatott el. I t t  is ,  mint már 
előbb Belgiumban, az emberek meg kezdenek győződni a’ fe
lő l ,  hogy a’ vasutak a’ közönséges országutak’ közlekedésé
nek nemhogy ártanának, hanem azt még inkább emelik. -— 
Párisi leveleink sokat emlegetik a' L a  f f i t t é  által alakított 
bankegyesü lete t’s középponti választó - biztosságot. Némely
n e k  szerint amaz nem más cz é lű , mint hogy a’ kereskedői 
és műszorgalmi középrendet emancipálja a’ sajátképen úgy
nevezett „gazdag emberek’,“  vagyis a’ tőkepénzesek és bank- 
tőzsérek’ já rm a alól. Mások ellenben nem látnak benne egye
b e t ,  mint egy igen kétes nyereményvadászást, melly eg3r- 
szersmind a’ republicanusok’ political ezélzatának előmozdí
tására van intézve. Azt azonban minden esetre lá thatn i  ezek
bő l,  mennyire gyűlöletesek Francziaországban az úgyneve
zett „pénzes emberek“  vagy „pénzka lm árok ,“  kik arról vá- 
dolta tnak, hogy honjokat egy nagy já tszó-asztallá változta- 
t á k , melly minden műipart elsorvaszt,  ’s kik a’ köz terhek-

4) Valamint egyebekben, úgy főképen az embernem’ ezen 
legfőbb mesterségében, a’ polgári rendszer’, kormány’ , a l 
kotmány’ ügyében is a’ gyakorlat kétségkívül az elméleti 
(theoriai)  fogalmakat,  rendszereket jóval megelőzte; ’s csak 
azután a’ tettlegi összetársulást a’ jogosulat idővel követé, ’s 
neki állandóságot ’s erőt ada ;  a’ különnemű lépcsős tá rsa
ságok közt a’ h a t á r t ,  vagy a polgári társaság’ jogos postu- 
la tu m á n ak , a’ contrat socialnak, előbbségét — hacsak a’ 
tiszta fogalmaknál fogva a priori ’s metaphysice n e m , —• a’ 
történet-isinéretek ki nem mutatják. Pedig történeti kérdés 
az :  valljon mi állapot volt az emberé eredetileg? mellyre ha 
a’ történet nem felel kielégítőiég , gyengeség előállani holmi 
véleményekkel, mellyeknek a’ léti dolgok’ országában szavok 
nincs,  ’s mellyekben áz igazságnak képe ritkán fedetlen. 
(Vargha István, Tudománytár,  XV. k. 2. 1.) Azért mi ama’ 
jogos polgári alkukötésnek elemi e re jé t,  a p r io r i ,  ’s hatósá
gát és az elméleti rendszeres jogtudományokban szükségét 
elismérjiik, csakhogy azt az eredeti, te ttlegi, történeti szer
ződésekre általában vévén előleg nem te rjesz tjük ,  számtalan 
bizonyságok’ kezeskedésére támaszkodva; a’ már álló polgári 
társaságoknak virtuális bátorságát következőleg mi is abba 
helyhezvén.

5) Midőn amaz eredeti polgári alkukötésnek tehetségét 
(omnium cum omnibus) ma kiváltképen kétségbe hozzuk, 
ezzel a’ már különbféle módon összeállóit polgári társaságok
ban közbejött részleges alkukötéseket, hypothetical szerző* 
déseket,  és akár a’ fejedelmektől engedett, vagy önként adott  
(octroyé), akár kölcsönös egyezéssel alakított alkotmányokat, 
d iplom ákat,  c h a r t á k a t ’s válaszi capitularékat semmiképen 
meg nem támadjuk; de ezeket az e r e d e t i ’s elméleti contrat 
sociallal — úgy mint a’ czáfoló cselekedett — föl nem cse
rélhe tjük; sőt ennek szellemes, uj divatu szabá lya i tó l’s vad 
kényétől azokat valóban féltjük; minthogy szenteknek ’s ki
vált az ősieket sérthetleneknek tartjuk. Egyszersmind bizo
nyosnak állítjuk, hogy azok közel sem valamennyinek egyen
ként mindnyájával ’s fejenként egymással kötött alkuján épül
tek ; hanem vagy néhány előkelő által kötte ttek , mint dicső 
eleinknél a’ 7 vezér á l t a l , vagy lassanként az idő és „cou- 
svetudo’“  utján összeállóit országos rendek ’s király között 
országgyűléseken egyezéssel szerződtek (bulla aurea, sanctio 
p rag m a t ic a ) , vagy képviselői választás ’s valami helyettesi 
fictio, repraesentatio  által — mint az újabb franczia consti-  
tutiók, az első lázadás’ alkalmával és a jú liusi dicsnapokban 
— keletkeztek.

Nem Iliszsziik pedig ,  hogy ezen vélekedésünkért az éltes 
tanító’ ferulája alá tartozzunk; s méltán kételkedhetünk,



hez úgy szólván semmivel sem járulnak ’s mégis minden ha
ta lm at a’ hozzájok hasonlók’ kezébe já t s z o t ta k , mig a’ föld- 
b ir tokos, a’ ka lm ár ,  a’ kéz- és földműves csak a’ c o n s  t i- 
t  u t i  ó n a k  theoriájával kénytelenek megelégedni, mellyet 
követeik a’ legirgalmatlanabb módon saját hasznuk szerint 
csavarnak, mig szüntelen a’ ministerek’ feleletességét rebes
getik. — Az említett középponti intézet mindezeken felül 
még azon régi felsőbbséget is bizonyítja, mellyel Páris vá
rosa az egész Francziaország felett b ir ,  minthogy innen egy 
pár t  az egész országra, különösen annak követválasztásira 
’s igy törvényhozására is hatni reménylhet. Azonban a’ jövő 
követkamara is minden hihetőség szerint m e r ő  h i v a t a l v a 
d á s z a t  leend, mellynek folytában sokan eleinte nagy haza- 
ó ságo t fognak m uta tn i,  hogy utóbb annál biztosabban hor
gászhassanak privát hasznuk után. — Páris igazán elmond
hatja: „Francziaország én vagyok;“  ellentétben Angliával,' 
h o l ,  szerencséjére az országnak, London még nem Anglia; 
’s hol az alsóházi tag political h itvallását,  minden hivatalra 
tekintet nélkül,  állhatatosan m eg ta r t ja , hacsak hitszegésc 
által valamennyi pártnak megvetését magára nem akarja há
rítani. — Az angol legközelebbi parlamentülések minden 
esetre igen érdekesek lesznek; a’ nemzeti adósság’, a’ tized’, 
a’ gyarmatok’ , Irland’ , Spanyolország és Portugália’ állapotja 
erre bőséges anyagot szolgáltatván. E *  * * .

A’ görög „Courier“  Athénéből September’ lóról je len ti:  
Múlt szerdán (Isteni P r o  k e  s c h  cs. kir. ausztriai követnek 
szerencséje volt,  sz. István kir. rende’ czímereit ő felségének 
a’ királynak ünnepélyes audienlián általadni. — Ugyanazon 
nap ő felsége a’ király Prokesch ausztriai követet a’ Megváltó’ 
rendének nagykeresztjével inéltóztatott megajándékozni.

JVagybrilaiinia.
London, oct. 17-

M ondják, hogy I l i  11 lord a’ hadsereg’ parancsnokságát 
rövid időn le teszi ,  ’s helyét a’ cainbridgei herczeg pótoland- 
ja .  — Egy küldöttség I l i i m e urnák panaszt te tt azon feltar
tóztatás i r á n t ,  inelly az idegen gőzhajókkal érkező utasok
nak pogyászaik’ meginotozása ál tal  okoztatik. Hinne ur meg
ígérte , hogy a’ dolgot a ’ parlam ent’ elébe te rjesz tendi, ha a’ 
vámhivatal ininélelőbb nem segít rajta. — A’ királyné gyen
gélkedéséből fellábadt. — T e r c e i r a  herczeg „Braganza“  
gőzhajón Lissabonból Falinouthba érkezett.  — Sir It. P e e l  
és családja müncheni Htjából még a’ parlament’ megnyitása 
előtt visszaváratik. — Havannábból Í r ják , hogy a’ rabszol
gakereskedés ott jobban ű z e t ik , mint ezelőtt. A’ cubai kor
mányzó jóformán meggazdagszik , mert minden rabszolgá
tó l ,  ki ottan szállittatik a’ száraz ra ,  3 font sterlinget vesz 
föl. —

A’ „ T ru e  Sun“  szerint a’ királyi család’ évpénze eddig 
226,031 font sterling volt. A’ cum berlandi, su sse x i’s cam- 
bridgei herczegek egyenkint 21,000 font sterlinget kaptak; 
A u g u s z t a ,  E r z s é b e t  és Z o f i a  herczegnők egyenkint 
13 ,000; a’ kenti herczegné ’s V i c t o r i a  22 ,000; a’ glouce- 
steri herczegné 7000 ; a’ belgák’ királya 50,000; a ’ mecklen- 
burg-streliczi herczegné 1816 font sterlinget. III. G y ö r g y  
király’ , C h a r l o t t e  ’s K a r o l i n a  királynék’ cselédei éven- 
kint összesen 18,785 font sterlingnyi nyugpénzt húznak.

A g u i l a r ,  spanyol ügy viselő Londonban, alig mer többé 
kimenni lakásából,  mert valahányszor abból kilép , a’ volt 
brit légió’ katonáitól,  kik szállását körüllepik, szidalmakkal 
és fenyegetéssel fogadtatik.

Francziaország’.
A’ „P resse“  következőleg Ítél L a f f i t t e  ur’ bankjáról és 

politicai czéljairó l: „Azon szoros political kapcso la t , melly- 
be Lafiittc ur G a r n i e r - P a g é s  és C a r  m e n  in urakkal l é 
p e t t ,  nem hagy többé semmi kétséget az általa 50 millióra 
menő tőkepénzzel alkotott bank’ fontossága felöl. Nem bank, 
nem váltólevelek’ elfogadása itt  a’ c z é l , hanem egy iigyvise- 
lőség alá vett revolutio. Laffitte ur , tökéletes ismeretében a’ 
pártoknak, a ’ forradalmaknak, mellyeket k ész íte t t ,  ’s a’ kor
m ánynak, mellynek gyenge oldalai nincsenek rejtve előtte, 
á t lá t ta ,  hogy Francziaországban a’ minísterségek ’s maga a’ 
kormány is ezentúl azéi fognak lenni,  ki azokat el tudja ra 
gadni; á t lá t ta ,  hogy a’ hatalom Francziaországban megvál
toztatta h e ly é t , ’s az töb b é n em  a’ papságnál , n é m a ’ had 
seregnél,  sem a’ ministereknél, liánéin a’ p é n z n é l  van. L. 
ur egykor végigtekintett az utczán , inelly az ő nevét vise
l i , ’s mellyben neki R o t h s c h i l d  és a’ pénzügyininister 
szomszédai, összehasonlította a’ kincstárt a’ köz hitellel , ’s 
l á t ta ,  hogy amaz gyenge, ez pedig mindenható. Erre L. ur 
önmagára gondolt ,  ’s ugyanazon tű z ze l ,  mellyel J827ben, 
munkához fogott. Legelőbb is megnyitó palotáját a’ „Nou- 
velle Minerve’“ ’s a’ „Siécle’“  hivatalainak; a’ „Courrier fran- 
ijais“  és a’ „National“  már hálával tartoztak  irán ta ,  ’s ő rá- 
jok számot ta r that .  így tehát L. ur 1837ben i s ,  valamint 
1827ben, ott kereste föl az e rő t ,  hol az valóban van, t. i. 
az időszaki sajtóban. Ez meglevőn , L. ur körültekintett és 
l á t t a ,  hogy m o s t ,  valamint 1827ben, speculatioi láz ural
kodik különféle alakban az embereken; hogy a’ gyakor és 
tetemes kölcsönök a’ tá rsaság’ minden osztályával megked- 
velteték a’ ráfizetéseket (agiotage), ’s kinekkinek óhajtása 
az, hogy csekély tőkepénzétől minél nagyobb kamatokat húz
zon. Eszébe ju to t t  egyszersmind azon te rv ,  mellyet ő 1827- 
ben gondolt k i ,  ’s azt most még nagyobb ügyességgel hozta 
létre. Ezen munkálatok’ eredménye az általa „közönséges 
kereskedési és mííszorgalmi pénztár“  név a la tt  legújabban 
felállított bank. Valljon Francziaország 1840ben ismét tanúja 
lesz e egy újabb revolutiónak, millyct ISSOban L. ur munká
latira következni lá t tu n k ? —1 Ettő l szinte tartani lehetne, 
ha szabad nem volna nyilván mondani ki aggodalmainkat 
’s levenni a’ hályogot , inelly soknak szemét fedi. A’ császár
ság minden dicsősége mellett sem tarto tt  tovább 10 eszten
dőnél. A’ restauraíio, mellyet pedig az 1 7 9 liki időktőliszony- 
odás és a’ consulság ’s császárság alatti viharok után követ
kezett csappantság tám ogat tak ,  15 évi élet után összeros- 
kadt. Következéskép szabadnak kell lenni a’ fontolgatásnak 
’s az előrelátásnak, habár ezek által nem mindig tetszenénk 
is azoknak , kik nem örömest veretnek föl álmukból. Két ut 
van, mellyen a’ hatalm at m egragadhatn i: a’ katonaerő, mellyet 
brumaire’ 18dikán N a p o l e o n  haszná lt ,  ’s a’ népszerűség, 
mellyet ma Laffitte ur szeretne használni. A’ kormány véd
ve van a’ nyilványos erőszak és lázadás ellen , de nincs védve 
az értelmiség és népszerűség ellen. — Mi bátran kimondjuk

az egész igazságot,  mert őszinte óhajtásunk csak a z ,  hogy 
a’ dolgok’ mostani rendje fentartassék, ’s szándékunk nem más, 
mint figyelmeztetni a’ kormányt azon veszélyekre, mellyek őt 
az idők’ folytában fenyegetik. Most igen bajos korszakban élünk 
’s oily országban, inelly mint kivétel áll a ’ többi k ö z t ; mellynek 
aristocratiájanincsen már, ’s hierarchiája nincsen még; melly
nek alkotmányos központi igazgatása van, de jó l rendezett 
városhatósági alkotmánya nincs; ’s inelly magát jelenleg igen 
vigyázatlanul a’ müszorgalomba merítette ,  mielőtt a’ földmű
velés a’ legelső szükségek’ árát alább szállította vs a’ fogyasz
tók’ számát fölemelte volna. Olly országban élünk, mellyben 
a’ fényűzés elhata lmazott ,  mielőtt a’ vagyonosság elterjedelt 
volna; ’s mellyben a’ babonák’ kiirtása’ ürügye alatt minden 
vallási hit m egtám adtatott ’s megrendittetett.  Mindezeket 
tudván, 7s mind ministeri, mind ellenzési emberek’ tapasz ta
lá sn á l  bírván, L. irr azt mondá magának, hogy a’ kormány 
ugyan az ő társalkodási teremeit (salon) becsukhatja , mihelyt 
ö azokból politicai clubbokat csinál ,  ’s hogy öt magát is e l
fogathatja , ha valamelly utczai lázadásnál munkásnak ta lá l 
ja ;  de hogy a’ kormánynak sem joga sem hatalma nincs őt egy 
h í r l a p  e g y e  s ü l  e t ’ felállításában vagy a’ tőkepénzek’ fóliá
zás z tá s á b aix akadályozni. Mi részünkről meg vagyunk győ
ződve, hogy L. ur épen nem fájlalta ,  midőn a’ kormány a’ 
clubbokat eltiltó ’s az utczai lázadásokon erőt vett; illy ta
paszta lt férj fi lí igen jól tudta ezen deinagogi eszközök’ ere
jé t  vagyis inkább tehetetlenségét becsülni. Valóban az I830ki 
revolutiót nem a’ titkos társaságok, sem az utczai to longá
sok nem okozók, hanem okozók a’ sajtó és a’ bankirok ; 1830 
óta pedig mind a’ clubbok mind a’ támadások a’ júliusi k o r
mányt még inkább és inkább megerősítek. — ’S a’ kormány 
hanyagon nézheti e’ mozgalmakat? a ’ kormány nem fog e 
semmit alapítani: nem egy bankot 200 milliónyi tőkepénzzel,  
nem egy journa l t  200,000 olvasóval?“  — —

M á r i a  kir. herczegasszony és S á n d o r  wiirtembergi kir. 
herczeg* menyekzője oct. 17kén Trianonban ta r ta to t t  egész 
csendességben. — A’ „M essager“  szerint,  A d e l a i d e ,  a’ 
király’ testvére , Mária kir. herczegasszonynak 100,000 frank 
évenkinti jövedelmet a jándékozott ; szülőitől pedig ez 300,000 
frank értékű drágaságokat kapott; de menyasszonyi ajándéka 
nem több mint a’ belgiumi k irálynéé, t. i. 1 millió fr. A’ 
menyekzőre ■— mint mondatik — csak a’ belga ’s dán köve
tek hivattak meg.

A’ választások iránti viták még mindig ugyanazon hangon 
folynak. A’ ministerialis hírlapok folyvást azzal vádolják az 
opposit ió t,  hogy ez a’ legújabban alakult középponti biz tos
ság által a’ királyszék’ felforgatására a’ republicanusoklcal 
egyesült. Ellenben az oppositio a’ ministeriumot és híveit 
ellenhatási,  vagyis az 1830diki charta ellen dolgozási, szán
déklatokkal vádolja. Egyébiránt a’ ministerimn , úgy látszik, 
még nagy részben nincsen e lhatá rozva, kiket p á r to l jon ; igy 
például a’ „ Journa l  des Débats“  Pár is ’ egyik kerületének 
P l o u g o u l m  főügyészt ajánlja követül,  mig a’ „C h ar te“  
(szinte ministerpárti hirlap) ugyanazon kerületnek egy másik 
je le l te t  ajánl.

C h a t e a u b r i a n d  u r , a’ „ S ie d e “  hírlap’ szerkesztőségé
hez utasíto t t  irományában több ajánlatokra nézve , hogy kö
vetnek választatnék , oda nyilatkozik , hogy ő semmi illyes 
választást el nein fogadhat. „Hitvallásom — úgymond —

hogy a’ tiszteletre méltó érdemes tanitói kar czáfolóra szo
ru l t  volna ; tagadjuk azt i s , hogy kézi könyveiket, elveiket ’s 
tanításukat bántottuk ’s háborgattuk volna , sőt azokat való
ban tisz te ljük ; hiszsziik is ,  hogy ők magokat soha az álphi- 
lo sophusok’s felforgatok közzé nem számítják.

A ' M éhkas’ szerkesztője.

E S> «1 át Ii.

Angol hírlapok következő esetet közlenek az orvosok’ fi
gyelmeztetésére: „ B p i s  s o n  párisi orvos egy asszonyhoz 
hivaték , kiről azt beszélték , hogy három nap óta veszett
ségben (viziszony, ebdüh) szenved. A’ veszettség’ szokott 
jelenségei feltaláltattak n á la ,  u. in. a’ torok’ összehúzódása, 
a’ nyelésre való tehete tlenség , igen erős nyálzás ’s a’ szájon 
levő tajték. Szomszédi azt m ondták ,  hogy ezen asszonyt 
mintegy tizennégy nappal azelőtt egy dühös kutya harapta 
meg. Saját sürgető kérésére rajta ér vágaték ’s kevés óra 
múlva, mint várni lehete ,  meg is halt. Buisson d r .,  kinek 
kezei vérrel bem ocskolta ltak , azon törülközőt használta, 
melly előbb a’ beteg’ szája’ megtisztítására szolgált.  Egyik 
ujján kelés volt; de ő elegendőnek ta r tó ,  a’ ny á la t ,  melly 
arra talán rag ad h a to t t ,  csupán vízzel mosni le. Midőn 9ed 
napra hintájában kikocsizott, torkát fá jla lta ,  de szemeit 
még jobban. Erre a’ nyál szájából folyni kezdett.  A’ lég’ fo
ly á sa ’s ragyogó testekre tekintés fájdalmat okoztak. Teste  olly 
könnyűnek te tsze tt ,  hogy úgy rém lett  e lő tte ,  mintha rend 
kívül magasra ugorhatnék. Kivánatot érzett magában, futni, 
ha rapn i,  de nem em bereket,  hanem állatokat ’s életnélküli 
tárgyakat. Végre az ital is nehezére esett ’s a’ viz’ meglátását 
még érzékenyebben vette ,  mint szájfájdalmát. Úgy tetszett 
neki,  mintha sebes ujja fájni kezdene ’s e’ fájdalom válla felé 
vonulna. Csakugyan meggyőződék a’ felől, hogy a’ veszett
ség’ nyavalyája van rajta;  ’s mivel gyógyulást nem remény
l e t t ,  e lhatározta m agát,  hogy éltének gőzfürdőben leendő 
megfuladás által vetend véget. Midőn e’ czélra a ’ fürdőbe lé
pett,  annak melegét Fahrenheit  szerint 167 fokra emeltette, 
’s csakhamar szintannyi bámulattal mint gyönyörűséggel vette 
észre ,  hogy magát ismét tökéletesen jó l  érzi. Egészségesen 
kelt ki a’ fürdőből; jó l  ebédelt ’s szokásán felül ivott. Ez 
időtől fogva, úgym ond, több mint 80 megraart személylyel 
bána to tt  i g y , ’s mind k igyógyu lt , egy hét  éves gyermeket 
kivévén. A’ bánásmód, mellyet ajánl, következő: a’ meg- 
inart többször gőz- vagy orosz fürdőt vegyen, ’s minden éj
szaka magát az által igyekezzék erős izzadásba hozn i ,  hogy

ílanellbe b u rk ó zz ék ’s dunnával takarózzék, az izzadás me
leg szárcsagyökér- (sassaparilla) főzet’ gyakori ivása által 
elősegittetik. Buisson ur oda nyilatkozik, miképen ő ezen bá
násmód’ sikeréről annyira meg van győződve , hogy ezen nya
valyát magába beoltatni szándékozik. A’ bő ’s folyvásti izza
dás’ hasznos voltának bebizonyításául a’ következő anekdo
tá t is beszéli: G r  e t r y  hires hangszerzönek egy rokona 
többed magával egyszerre valamelly veszett ebtől megmara- 
t é k , ’s társai csakugyan a’ veszettségben meg is haltak. O 
ellenben, midőn a’ nyavalya’ jelenségeit é rzette ,  e lk e z d e t t  
éjjel-nappal tánczo ln i , mivel, úgymond, ő „vígan akar meg
halni“ — és meggyógyult. Buisson ur arra is hivatkozik, hogy 
a’ táncz gyógyszer a’ torontálpók’ (Taran te l)  csípése ellen is, 
’s végre arra figyelmeztet, hogy a’ veszettség leginkább oly- 
lyan állatoknál fejük k i ,  mellyek soha sem izzadnak ,  mily- 
lyenek az ebek, a’ farkasok ’s a’ rókák.

U j t a l á l m á n y .

A’ cs. k. u. közönséges Kamara L a n g e r  Józsefnek, cs. 
k. papiros-gyári nyugalmazott igazgatónak, Alser-kiilvárosban 
110. sz. alatt 5 évig tartó  kiváltságot adott  azon ta lá lm á
nyára ,  melly s z e r in tő  a’ mindenfelé elterjedt „ C o n f e r v a  
r i v u l a r i s ,  b u l l o s a  és r e t i c u l a r i s “  (nyálkahinár, vizi- 
gyapjú, W asserfaden , Wasserwolle, Grasleder) nevű vizi nö
vényből mindenféle enyves ’s enyvtelen , u. m. rak - ,  nyomta
tó - ,  i ró - ,  posta- ’s v e l in - , fejér vagy festett papirost vászon
rongy’ hozzákeverésével vagy a’ nélkül kész ít ,  miből is kö
vetkező hasznok származnak: 1) a’ terméknek szembetűnő 
ócsósága , hasonló jóság ’s tartósság m e l le t t ; mivel ezen, nyá
ron ’s őszszel minden állóvízben bőven ta lá l ta tható  anyag min
den készítési költséget bele számítva , a’ vászonrongy’ árának 
harmadrészébe jön ; annakokáért a’ nyers anyag’ illy jutányos 
megkaphatásánál fogva a’ papiros’ árá t lejebb s z á l l í th a tn i ; 
2) ket tőzte te t t  term eszthetőség hasonló vizi erővel a’ hajtó 
erőnek nagyítása vagy változtatása nélkül ; mivel ezen anyag 
felényi időt kíván mint a’ rongy , hogy papirosnak őröltet- 
h essék ; végre 3) a’ szegényekre nézve egy uj ’s könnyű ke
resetág lé tesü l ;  mivel az anyag’ összeszedésére ’s annak el
készítési munkájára gyermekek ’s öregek is használtathatok ’s 
igy ezek általa magoknak táplálato t szerezhetnek.

K ü l ö n f é l e .
H u m m e l  Nép. János, hires zongorajátszó ’s a’ szász-wei- 

mari nagyherczeg’ udvari hangászkarraestere, october’ 17kén

Weimarban ineghalálozott. Születet t  Pozsonyban 1778ik év
ben. Németország benne régibb korbeli legnagyobb hang
mestereinek egyikét vesztette el.

A’ párisi nagy dalszínházban „az asszonynyá változott 
macska“  czímii uj ballet különös szerencsével ad a to t t ,  mit 
E I s l e r ’ kedveltető játéka mellett a ’ M o n t  f o r t  által szer
zett gyönyörű hangászat ’s a’ pompás diszitvények még j o b 
ban neveltek. Valóban nincs ember a’ földön , ki a’ macska’ 
m ozgékonyságát, könnyűségét,  deliségét ’s gyorsaságát úgy 
tudná utánozni,  mint a’ nevezett művésznő. Látni k e l l , mi
kép já tsz ik  a’ gom bolyaggal, mikép nyalja a’ te je t ,  ’s akkor 
ezen állításnak senki sem fog ellenmondani. A’ párisiak már 
régóta bírják Elslernek az ifjú D a n t o n  által készített ca- 
chuchát tánezoló képszobrát.  — Az omnibus-kocsik, mellyek 
mostanság P áris t  minden irányban kereszti i lgörgik , annyira 
e lszaporodtak ,  hogy a’ gyalogjárást mindinkább veszélyessé 
teszik. Minden nap megtörténik, hogy azoknak kerekei közt 
emberek vesztik éltöket;  miért is némeliyek a’ hatóságbó l 
folyamodtak az i rá n t ,  hogy ezen kocsiknak a’ szűk utczák- 
ban já rás  til tassék meg ’s menetüknek más irány adassék. — 
Déli F rancziaországban olly bő volt a’ szü re t ,  hogy a’ must
nak nem szerezhettek elegendő hordókat. A’ minémíiség a’’ 
mennyiség á l ta l  lá tszo tt  pótoltatni.

Egy nagy kereskedőház Konstantinápolyban minap a’ török 
kormánynyal alkura lépett  azon hajdani ágyuk és más romol- 
hata tlan  szerek’ ujolagi feltalálása v é g e t t , mellyek ama’ hadi 
hajókon voltak ,  mellyeknek feneke Levante’ vizein keresztül- 
fű ra to t t ,  névszerint a’ Dardanellákon D u c k w o r t h  által, 
továbbá az orosz hajóhaddal 1770b. ta r ta to t t  ütközetben. E ’ 
munkára, mint mondják, a’ D e a n  által néhány év előtt újólag 
feltalált búvár-műszer fog haszná lta tn i ,  mellynek segedelmé
vel ő sokáig képes viz a la tt  maradni. Dean’ testvére nem rég  
kishajójával („Spitf ire“  k u t t e r ) , melly e’ végre k é s z ü l t , ide 
é rkezet t ,  ’s a’ fegyverház’ irányában tön próbát műszerével: 
miután egy ideig a’ tenger’ fenekén m ulatott és több tárgya
kat ta lá l t ,  mellyeket kötélen hozato tt  f e l ,  a’ fegyverház’ 
kőgátja mellett ismét felbukkant a’ törökök’ nagy álmélkodá- 
s á ra ,  kik nem h i t té k ,  hogy bűvölés nélkül ember úgy j á r 
hasson a’ tenger’ fenekén, mint a’ száraz földön.



igen egyszerű. Eskümet ISSOban nem azért tagadtam meg, 
hogy azt 1887ben letegyem. Az idő nézeteimet módosíthat
ja , de elveimet meg nem változtathatja. Egyébiránt én ezzel 
senki’ ellenkező véleményének ellenmondani nem akarok; bár
kit is becsmérelni sem jo gom , sem akaratom nem lévén.

A’ kormány megengedte, hogy a’ st. leui herczegné’ földi 
m aradványai Un el b en anyj a (A o z e i i n a  csasza ine)  tete m ei 
mellé tétessenek. A’ szükséges útlevelek már ki is adattak.

Paris, oct. 19.
A’ legitimisták boszankodnak , hogy a’ kormány H o r t e n 

z i a  királyné’ holttestének Ituelbe vitetését 's ottani eltaka- 
ritta tását m egengedte , arra ped ig ,  hogy K á r o l y ’ holtteste 
a’ st. denisi sírboltba temettessék, nem adott engedőimet.— 
O d i l o n  B a r r o t  Fárisba érkezett ,  ’s mint mondják, egy 
választó-biztosság’ alakításával foglalatoskodik.

Telegrafi tudósítások a’Moniteurben oct. 19dikéről. 1) Ge
neral D a m r c m o n t ’ tudósítása. „ S á m l i  a ,  oct. 5. A’ két 
első brigáddal ’s az ostromi pattantyússággal ide megérkez 
tcm. A’ had’ egyéb része ’s a’ k isére t,  melly ma reggel már 
közeledett ,  következnek. Látjuk Constantinct.  Ott minden 
csendelegni látszik; semmi uj vármüvet nem vehetni észre. 
Balunkon egy igen csekély tábor mutatkozik, mellybe néhány 
arabcsoport,  mint lá tsz ik ,  be akar szállani. Ma éjjel a’ vá
ros’ közelében fogunk a’ szabadban táborozni. Az idő szép; 
a’ had’ egészségállapotja igen jó .u — 2) B o n  a ,  octob. 12. 
General P e r r e g a u x  (a’ hadsereg’ tábornoki karának főnö
ke) a’ mansurai magas síkról e’ h. lOdikéről je le n t i ,  hogy 
h a d u n k  oct .  ő r l i k á n  C o n s t a n t i n e  a l á  m e g é r k e 
z e t t .  A’ következett két nap esős vo lt ;  de utóbb az idő ki
t i s z tu l t ,  ’s h i t ték ,  hogy I l d i k é n  m á r  r é s t  f o g n a k  a’ 
f a l a k o n  l ő h e t n i .  (Ez által megczáfoltatik azon ,  egy 
arab’ tudósítása után Párisban elterjedett h i r , hogy Constan
tine már 9dikén a’ francziák’ kezébe került.) N e m o u r s  kir. 
herczeg igen egészséges. B e r n e l l e  ezredes, ki még a’ tá 
borban van, 3 zász lóalla l, 200 pattan tyússal ,  250 ágyusló- 
val ’s két 12 fontos ágyúval lodikán fog a’ haddal egyesül
ni. Ezen hadrész fogja Jo i n v i l  1 e kir. he rczegc t , ki 9dikén 
Medsez-ÍIamarba ér t ,  Constantine alá elkísérni.“

B e l g i u m .
Brüssel, oct. 15-

Törvényhozó kamaráink’ ülése, minden trónbeszéd, sőt a’ 
királytól e’ végett megbízott minister’ szokott beszéde nélkül 
is nyittaték meg. Ez már második illyen e s e t , ’s tudomásunk 
szerint,  más képviselői alkotmánynyal biró európai statusok
ban példanélküli. A’ pénziigyminister a’ harmadik ülésben 
okúi azt hozta fel, hogy a’ trónbeszédre adandó felelet’ vita
tása sok drága időt vett volna el,  mellyet jobb a’ költségki
vetés’ vizsgálatára fordítani,  hogy ezzel az év’ végéig készen 
legyenek. Ennek, a’ mint nekünk lá tsz ik ,  azon szükséges kö
vetkezése leend , hogy az ülés méltóságában ’s ünnepélyessé
gében veszt, a ’ kamarák ’s a’ korona , ha ugyan egymástól el 
nem idegenittetnekis,  mindazáltal kevésbé fognak egymáshoz 
kapcsolódni, ’s a’ nagy statushatalmak az egész’ erősségének 
kárára elszigetelteinek. Egy pillantás az orangista hírlapok
ba, mcllyek gúnyaikban kim erilhete tlenek , e’ részben a’ fe
jedelem’ tanácsadóinak némi hasznos intést adhatna. —• A’ 
trónbeszéd’ hiánya mellett semmi hivatalos vázolatja sem 
adaték azon tá rgyaknak, mellyek az ülés’ folytában tanács
kozás alá valának vétetendők; csak lassankint tudandjuk azokat 
meg egyes ministerek’ előadásai után. Szintolly keveset tu d 
nak a’ k am arák ’s a’ nemzet Belgiumnak a’ külföldi ha ta lm as
ságok iránti helyzetéről,  a ’kereskedési szerződések’ életügyé
ről 's a’Hollandiával fenforgó vitás kérdésekről. Azon válasz- 
to t t ság ’ alakítására tör tént szavazat’ alkalmával, melly a’ 
költségkivetést vala vizsgálandó, egy pártrész próbálta föle
melni fejét , mellynek vezetője a’ régi bank , melly mint a’ 
pénzaristocratia’ képviselője , folytatja csendes háborúját a’ 
ministerium ellen, melly neki magát alárendelni nem akarja.

Hí é in e t a 1 fű* I <1.
Hága, oct. 16-

Beszélik, hogy a’ királyné’ ünnepélyes temetései,  h. 20kán 
fog véghez menni.

A’ beliigyek’ ministere October’ lőkán nyitotta meg az or
szággyűlést a ’ király’ megbízásából. A’ megnyitó beszéd’ ér
d ek es t  részletei következők: „Azon barátságos bizonyságok, 
mellyeket az idegen hatalmasságoktól veszek , folyvást eny
hítésére szolgálnak a’ belga fölkelés ál tal  hazánkon ejtet t  se
beknek. — Egy nem rég kötött alku a’ hajózást Németalföld 
és Poroszország közö t t ,  mind a’ két fél’ megelégedésére,

szabályozta ’s kilátást nyitott kereskedési viszonyainknak a’ 
német vám-egyesület’ statusaihoz leendő továbbterjesztésére*
— Ámbár azon lépések, mellyek részemről legújabban a’ 
belga kérdés’ eligazítására té te t tek ,  a’ ezélzott sikert meg 
nem nyerték: mindazáltal figyelmem minden eszközökre ’s 
alkalmakra függesztve m arad , hogy azon feszültség bevégez
tessék ,  melly valamint Németalföldre, úgy egész Európára 
nézve sajnálatra méltó. Belügyi ministerem közölni fogja a 
rendekkel a’ political események’ fo lyam át,  a’ mennyiben 
ezen ország azokban az utolsó országgyűlés óta részesült.
— Tengerentúli birtokainkban folyvást csend és rend *iral_ 
kodik. Ezen birtokok’ állapotja ’s népünk’ jóléte kedvező be
folyással bir az ország’ pénzügyére. A’ kiadásokat a bevéte
lek fedezik. — A’ múlt országgyűlésen hozott pénzügyi tör
vények megadák a’ reménylett eredményeket. Közepette az 
általányos pénz-erisisnek, melly a’ többi kereskedő-statusok
ban érezhetővé lön ,  a’ nyilvános bizodalom nálunk épen ma
radt ;  hála azon erős alapnak, mellyen nyugszik F stb.

S p a ny o l o r s * á g*.
A’ madridi „G ace ta“  közli E s p  á r t é r  o’ hivatalos tudósí

tását a’ Iletuerta melletti ütközetről. Ezen oklevélből k itet
szik, hogy Espartero csak 60 embert fogott e l ,  s kénytelen 
lön az ellenség’ kergetésével fölhagyni, mivel az éj bekövet
kezett ’s neki 30 0  sebesültet kelle Burgosba vinnie. Más nap 
az ellenség’ úzésél folytatni akarta.

October’ 9kén költ madridi tudósítások je len t ik :  „ S e i j a r  
pénzügyministerré neveztetett. E ’ férfiú ismeretlen, semmi b e 
folyással nem bir, ’s kineveztetésc csak ideigleni lehet.“

Madrid, oct. 10.
A’ királyné’ születésnapja csak az által lön megkülönböz

tetve, hogy az utczákon több ember sétált mint máskor; 
minden csendes. A’ királyné hihetőleg ma erősítendi meg a 
papság iránti rendele te t;  azon h i r ,  hogy azt megerősíteni 
vonakodott,  nem valósul meg.

Madrid, oct. 14.
A’ corteskövetek I z ab  el 1 a királyné’ születésnapi ünnepét 

arra használták ,  hogy a’ papságot tárgyazó uj törvényt a’ 
regens királyné’ elébe terjeszszék. — A’ királyné eddigelő 
csak arra határozta magát, hogy a’ templomok’ drága edényeit 
és harangjait eladatni parancsolja; mellyek most tétetnek ki 
árverésre. — Azon nagyszámú szétszórt carlosi hadak, mely- 
lyek Aragóniából Castilia felé nyomulnak, a’ Madrid és Sa
ragossa közötti postajárást gyakran akadályozzák, ennélfogva 
összeköttetésünket Francziaországgal megnehezítik.

T e l e g r a f i  t u d ó s í t á s .  („Moniteur“  oct. 20.) — B o r 
d e a u x ,  October’ IS. d. u. 12%  órakor. Madridból 14kén 
költ tudósítások szerint a’ praetendens az arandai utón foly
tatta hadmenetét. — E s p a r t e r o  lOkén Salasból megindult, 
ugyanazon útirányt követendő.

A’ „L a  France“  bizonyosnak mondja azon egy idő óta re
besgetett h i r t , hogy d ó n  C a r l o s  a’ b e i r a i  herczegnőt, 
dóm M i g u e l n e k  és elhunyt hitvesének te s tvé ré t ,  nőül fog
ja  venni. A’ pápai engedelem már meg van adva,  ’s az el
jegyzés,  előlegesen procura ál tal ,  legközelebb meg fog tör
ténni.

P o r t it g’ a 1 i a.
„Braganza“  gőzhajó által Lissabonból October’ lOdikeig 

terjedő hírek érkeztek Angliába, llg. T e r c e i r a  ’s az ő ha 
dához ta rtozo tt  több főtiszt szinte ezen hajón ugyanoda meg
érkeztek. A’ herczeg Lissabonnál, hova jövetele a’ népi és 
ministeri pártban nagy megütközést ’s többféle panaszokat 
tám aszto tt ,  nem szállott ki a’ partra, hanem folyvást „M ala
bar“  angol hadi hajón tartózkodott; hitvese azonban , ki őt 
mostani száműzetésében követ i , többször v o l t a ’ szárazon, 
a’ királytól és királynétól nagy nyájassággal fogadtatván. 
Több előkelő személy, u. m. L o u l é  marquisné ’s N a p i e r  
adm iral,  ebéden voltak a’ herczeggel a’ Malabaron. — A’ 
királyné a’ ministerek által September’ SOdikán beadott le 
mondást nem fogadta e l ,  mint hullik azé r t ,  mivel más mi- 
nisteriumot nem birtak összeállítani; a’ királyné ugyan e’ 
végre S a  d a  B a n d e i r a  és d a s  An  t as  generálokban bí
zo t t ;  de az u tóbb i,  mint mondják, e lhatározóban kinyilat
koz ta tta ,  hogy ő semmi esetre sem vállal ministerséget.  — 
A’ cortesnek augustus’ 15dikén elébe terjesztett abbeli ha tá
rozatát, hogy S a i d  a n  h a  és T e r c e i r a  marsalok több tiszt
társaikkal együtt katonai rangjoktól ’s egyéb diszczímeiktől 
fosztassanak m e g , a’ királyné nem erősítette meg ’s a’ bel- 
ügyminister ál tal  azon nyilatkozást adatá a’ cortesnek, mi
képen ő (a’ királyné) úgy h isz i,  hogy egy illyen határozat

az elmeknek mostani ingerlettségében ’s midőn minden por- 
tngalinak kibékülése és egyetértése az országra nézve leg- 
nagyobb sziikségü, csak káros behatással fogna lenni. A’ 
cortes ezen nem várt nyilatkozást előleges tanakodás végett 
egy biztossághoz utasította , melly még róla nem te tt  tudó
sítást.  ̂ A’ cortes által mindjárt a’ chartistatámadás’ kitörése 
után kibocsátott azon rendele t ,  melly a’ sajtószabadságot és 
más constitutiobeli biztositmányokat ideiglen felfüggesztette 
most már visszahuZatott.— F e r d i n a n d  király erősen sür- 
ge t i ,  hogy a’ portugál! hadak’ fővezérsége, melly számára 
házassági szerződése által is kikötve van , neki adhssék át.

A’ kormánylap kivonatot közöl a’ lamegoi cortesgyiilés ál
tal 1143ik évben a’ trónöröködés iránt hozott törvényből, 
melly szerint férfiörökösök’ nemlétében a’ király’ leányára 
szállhat a’ korona ; de az csak portugali országnagygyal lép
het házasságra ,  ki csak akkor nyeri el a’ k irályezím et, ha 
nője fiat szü l t ;  továbbá nője’ társaságában mindig bal kéz 
felől kell lennie, ’s a’ királyi koronát nem szabad föltennie. 
Az akkori cortesgyiilés által kinevezett A l f o n z  király e’ 
törvényt elfogadd, „hogy idegen fejedelmek ne uralkodjanak 
az országon.“  Egy másik akkori törvény azt rende li ,  hogy 
ha a’ király olly gyenge vo lna ,  hogy idegen hatalomnak h ó 
dolna ,  méltóságát veszítse el. Azt h isz ik , hogy az imént 
említett kivonat’ kihirdetése a ’ hivatalos lapokban a’ demo- 
cratai clubbtól származik, melly a’ királynét ’s ennek férjét 
Brazíliába küldeni,  a’ koronaherczeget pedig megtartani kí
vánná.

E g y v e l e g ’.
A’ tunisi bey — nem tudni miképen — m egholt;  némely- 

lyek azt m ondják, hogy m egfo j ta to t t ; mások azt állítják 
— ’s ez hihetőbb — hogy méreggel öletett meg; azonban 
halála bizonyos, és helyét legidősb fia S i d i  A h m e d  bey 
foglalta el. Azt hiszik, hogy az uj bey nem akar Franczia
országgal czivódni, ’s következésképen az ezzel fenálló szer
ződéseket teljes épségben fogja tartani.

A’ tunisi bey’ halálának h íré t ,  melly legelőször is a ’ „Gaz- 
zetta Piemontese“  által je lentetett,  „Acheron“  gőzhajó hozta 
meg Toulonba. A’ bey ,  S i d i  M u  s t a p h  a,  e’ hónap’ lOdi- 
kén múlt k i ,  de koránsem erőszakos h a lá l la l ,  mint mondva 
v o l t , hanem egy ütérdaganat’ következésében. (Oest. B.)

Nauplia, oct. 10.
Porosban a’ dögmirigy már egészen megszűnt; azon hajós- 

kapitány , ki azt saját honába hajóján behozta , ’s igy a’ tö
mérdek költségen kivűl körúlbelől 159 ember’ halálának oka 
lett,  három czimborájával együtt Naupliába hozatott békák
ban, az itteni törvényszék’ elébe állíttatandó. Hajóján ugyan
is a’ dögmirigy elébb k iü tö t t ,  mintsem Porosba é r t ,  ’s ő 
ezt eltitkolá.

A’ Máltából ide érkezett angol hajóhad-osztály bizonyossá 
tön bennünket, hogy azon szigeten a’ cholera megszűnt. — 
Görögországban még szüntelen fenállnak az előbbi veszteg- 
lési ha tá rnapok ,  ’s az ollyan tartományokból jövő árúkkal 
terhelt hajók, mellyekben a’ görcsmirigy pusztít,  az aegaeumi 
tengeren csupán a’ delosi ’s a’ missolunghii vizekben az 
aisostii vesztegintézetekbe bocsáttatnak be. — Az ország’ bel
sejéből ide érkező tudósítások az egészségi állapotról mind- 
ekkorig teljesen kielégítők.

Éjszakamerikai hírlapokban ’következő czikkely foglaltatik 
a z [ úgynevezett abolitionisták’ egyesületének (társaságok , 
mellyek a’ rabszolgaság’ eltörlesztését teszik czéljokká) jelen 
állásáról: „Az abolitionisták’ legelső társasága 1S33dik év
ben Philadelphiában ál l í t ta to t t  fel. 1837diki júniusban ezen 
társaságok’ összes száma az egyesült statusokban 1006ra 
ment, 100,000 ta g g a l , mindenféle hitvallásuakból. Tavaly 
az uj-yorki társaságok már 660,387 röpkeiratot vagy körleve
let adtak ki. A’ színesek’ gyermekeinek számára folyvást sza
porodnak az isko lák ,  ’s m á r i s  fontos eredményeket szültek. 
A’ minő heves egy részről a’ rabszolgabirtokosak’ oppositió- 
ja az abolitionisták e l le n , szintolly nagyon utálják más rész
ről az abolitionisták is a \  rabszolgaságot. Ez utóbbiról pél
dát ad egy ,  J o h n  Q u i n c y  A d a m s  által a’ congressus’ 
elébe terjesztett kérelemlevél, mellyben a’ folyamodó azt kí
vánja, hogy tőle az egyesült statusok’ polgárjoga vétessék 
el 's ő idegennek ny ila tkoztassék , mivel nem akar olly sta
tushoz ta r to zn i ,  hol rabszolgaság áll fen. — Rendesen a’ 
rabszolgaság’ az [egyesült [statusokban az abolitionisták’ mód
ja szerint általányos emberbaráti szempontból nézetik , ’s en
nélfogva gyalázatosnak t a r t a t i k ; melly alkalommal sokszor 
felhozatott az amerikaiak’ megszégyenítésére Anglia’ példája, 
melly a’ rabszolgaságot nagy költséggel törleszte tte  el gyár--  
mataiban.“

A ’ fő méltóságú magyar kir. udvari Cancellariának 
folyó 1837. évi május’ 5én költ k. rendeleténél fogva 
ezennel köz hírré tétetik, hogy a’ méltóságos Kereszt- 
szeghi és Adorjáni gróf Clsálty SásadOE* ur’ zár 
alatt lévő javaihoz tartozó^és tettes nemes Z a b o l c h  
vármegyében kebelezett Ó  -  ST eJéirtÓ i egész ura
dalom az ottan találtató uradalmi épületekkel, gazda
sági eszközökkel, szarvasmarhákkal, sertésekkel, bir- 
ka-juhokkal és mindennemű haszonvételekkel együtt, 
mint szinte a’ tettes B i h a r  vármegyében keblezett 
M t a r g i t a l  másik uradalomnak eddig házi gazdál
kodás alatt volt minden részei, miután az e’ végre ki
tűzött előbbeni határidő némelly közbe jött okok miatt 
elenyészett, folyó esset;. flíecCBBtlíei*’
4dikén szabad királyi M feB trccxenn  városában a’ 
tek. tiszántúli kerületi Tábla’ házánál délutáni 3 órakor 
mindenik uradalomra nézve kiilönkülön tartandó nyíl 
vános árverés’ Utján a’ legtöbbet ígérőnek haszon
bérben ki fognak adattalni, még pedig az O-Fejértói 
uradalom ugyan jövő 1838. januarius’ lső  napjától 
számítandó 6 évre; a’ Margitai másik uradalom’ ré
szei pedig épen azon időtől kezdendő 4 esztendőre.

Sum más állományja a’ bérben adandó javaknak és 
nevezetesen :

a) Az Ó Fejérlói uradalomban. Majorsági szántó

földek a’ P ó c s i j á r á s b a n  mintegy 355 ‘/ 2, a’ D a- 
r u k u t i j á r ás b a n mintegy 371 ‘A, L e u c s é d i ,  L i- 
g e t h i  és K o r h á n y i  nevet viselő irtás-földek mint
egy 1771, együtt mintegy 2 7 0 4 /2 hold majorsági ka
száló, mintegy 443 ember vágó, jobbágysággal közös 
legelő, mintegy 437 hold vágásokra felosztott erdő
beli haszonvétel, pálinkaház 4 üsttel, szőlőföld mint
egy 1947/8 hold, nádló rét mintegy 280 hold. — Fél 
telkes jobbágy 73, zsellér 75- Az O-Fejértói korcs- 
máltatásért, és ahhoz kapcsolt jogokért fizetnek a’ mos
tani haszonbérlők 1770 Irtot, a’ száraz malmokért 90 
öböl gabonát, —  a’ M a g y i  korcsmáltatásért, vizi 

és száraz malmokért 260 Irtot. Lábas jószágok: birka, 
kjuh 1900 darabon felül, jármos ökör 34, gulyába 
szarvasmarha 80 , fejér bagoner sértés 300, fekete 
tnangolicza sertés ismét 300 darab.

b) Aj Margitai uradalomban. Az udvarbirói ház 
alkalmas lakószobákkal, istátokkal, pinterház mühely- 
y c l , színnel és egy nagy kő pinczévcl. — Major, 
szükséges lakó helyekkel, két rendbeli nagy istállók
kal és a’ csűrös kertben lévő csűrrel; kondásház, ehhez 
szükséges istálókkal. — Két juhászház, három nagy 
juhakollalés egy fészerrel. •— Patikai és kovácsházak, 
majorsági szőlők, és pedig K a i v a r i a  nevű két szü
retelő színnel, sajtókkal, mintegy 300 kapás, a’ K ó-

z sa  nevű, egy szüretelő színnel és sajtókkal, mint- 
eg> 150 kapás. — Majorsági szántóföld 255 hold; 
kaszáló mintegy 689'V* hold. — A ’ házi gazdálkodás’ 
használata alatt lévő legeltetés’ joga. —  Az erdő, 
mellynek kimutatandó része legelőnek használtathalik, 
vágásokra lévén felosztva, minden évben vágás alá 
jön 32 hold, mellyböl az uradalom’ némelly részeit 
jelenleg bélben tartó M a y e r  M ó z e s  izraelita ura
dalmi leliigyelés alatt ’s maga’ költségén és maga’ ré
szeié kivágat 400 öl tűzi fát, a’ mi ezenfelül marad, 
az is a’ jelen bérlethez tartozik. Jobbáoysá«-: Margi- 
tán vagyon 6 l4  ház 20V* teleknyl úrbéri földekkel, 
mellyek után 1079 marhás és ide véve a’ lakók’ szolgá- 
latját is összesen 11,498 gyalog napot szolgálnak. Az 
úrbéri földektől pedig kilenczed dézmát adnak. —• A ’ 
G c n y i t c i  és Lük i jobbágyok pedig évenkint 1566 
gyalog napi szolgálatokat tesznek; do ezek dézmát 
nem adnak, állandó jövedelem évenkint miuteo-y 2750 
vfrt. Lábas jószágok, pepimére birka 258, selymes birka 
2080; jármos ökör 8; igás ló 5; szamár 4 darab. Gaz
dasági eszközök, úgymint szekerek, ekék, hordók 
kádak ’stb., mellyek az annak idejében készítendő 
számbavételi jegyzékben bővebben foglaltatni fognak.

A' bérlés’ többi feltételei folyó évi novemb. 15dik 
napjától kezdve határozottabban megindulhatnak az nlul-

irtnál és az illető uradalmi helybeli tiszttartóknál, va
lamint szinte a’ fcntisztclt t. kerületi tábla’ irnoki hi
vatalában.

Mindazok tehát, kiknek az itt megirt tárgyak iránt 
haszonbérlői szerződésre lépni kedvök leend, és a’ 
zárlat’ részére elegendő bátorságot nyujtandanak, az 
említett napi és helyi árverésekre ezer pengő forint 
bánatpénz’ letétele mellett ezennel meghivatnak. Költ 
Debreczcnben oct. 10én 1837.

Nyitra-Ivánkai Vitéz György,
zárnok. (2)

Hirdetés. A’ nagyraéltóságu magyar kir. udv. 
Kamara’ rendeléséből ezennel köz hírré tétetik, hogy 
folyó évi november’ 8kán t. ns. S o p r o n  y varmegyé
ben kebelezett ’s a’ győri püspökséghez tartozó K a 
l l ó s  mezővárosban boldogult J u r a  ni e  s Antal volt 
győri megyés püspök’ hagyományához tartozó mint — 
egy 400 altó (sopronyi mertek) rákosi es sopro- 
nyi termésű ó liorolt a’ szokott reggeli órákban 
tartandó közönséges árverés’ utján a’ többet ígérők
nek kész pénzbeli fizetésért cl fognak adatni. (3)

Nyomtatja Wigand Fridrih K á r .



POZSOMT, pénteken NOVEMBER’ 3. 1837
Tartalma:

a’ lioni politikai 's nempolitikai tárgyak, neveze
test esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
liirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmii- 
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’, elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcVelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

\

3 0 . szám.

S z e r k e s z t i  ’s i  i a d j a

B a lá sfa lv i Orosz József.

Feltételek:
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4- 
ezüst forint, postán borítékkal i  fr. 2-'i kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
jFüskáti Länderer Lajos' köiiyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is , legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnak Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendök: „.4’ Hírnök' 
szerkeszti) hiv adatának. Pozsonyban.'1 — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izctlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

A u s z t r i a .

Legfensőbb rendelet’ következtében boldogult V i l  h e 1 m i - 
n a L u i z a  németalföldi királyné ő felségéért az udvari 
gyász October’ Sldikén kezdődött ’s minden változás nélkül 
10 napig ,  azaz berekcsztőlcg november’ 9dikéig, fog visel
tetni.

J á n o s  cs. kir. Főhcrczcgnek mulatásáról ’s fogadtatá
sáról Konstantinápolyban, az ,,Oest. Beobachter“  következő 
részleteket közöl: „October’ 5dikén kezdé ő Főherczeg- 
sége a’ város’ nevezetességeit látogatni , melly nap a’ T o p -  
c s á n á n a k  vala szánva, midőn azonban oda- és visszajövet 
egyéb nevezetességek is , u. m. Abdulhamid szultán’ sírem
léke , a’ hippodroin, ’s a’ seriasker-piaczon néhány évvel 
ezelőtt épített tűz torony , mellynek csúcsából az egész nagy 
városra a’ leggyönyörűbb kilátás esik, megtekintettek. — 
P én teken ,  oct. ődikán , anatóliai seriasker S a i d  b asá t ,  a’ 
szultán’ második vejét fogadáő Főhcrczegsége, ki a’ szultán
tól ő Főhcrczegsége’ üdvözlésére volt küldetve. Audientia 
előtt a’ Főiig. A l b e r t  porosz kir. herczegtől kapott lá toga
tá s t ;  dél felé pedig kíséretével együtt a’ p e r a i  mewlcwik’ 
(dervisek, török barátok) kolostorát lá togatta  meg ’s i tt  egy 
karzatról szemlélte ezen barátok’ különös szertartásit ájta- 
to sk o d á sá t , midőn különféle hangműszerek’ játszása és saját 
éneklés közben , mintegy elragadtatva , önmagok körül forog
nak. Innen a’ Főiig, lóháton a’ nagy keresztény temető’ meg
tekintésére ment Perán k ivű l, onnan pedig az Ok m e i  d á n 
r a ,  vagyis egy nagy r é t r e , mellyen a’ szultán magát nyillö- 
vésben szokta gyakorolni. Utóbb az „édes kutak’“  gyönyörű 
völgyét ’s i t t  a’ szultán’ nagy kioszkjának belsejét tekintette 
meg a’ Főiig . ,  mire a’ követségi csolnakok elérkezvén , a’ ma
gas vendégek Topcsánába visszatértek. Más n ap ,  miután ő 
Főhcrczegsége a’ konstantinápolyi catholicus érseknek, H i l 
l e r  e au  urnák ’s vele több catholicus papnak, úgy a’ tosca
na i ,  svéd és nápolyi ügyviselőknek, néhány előbbkelő keres
kedőnek ’s az ausztriai gőzhajótársaság’ ügyviselőinek audi- 
entiákat a d o t t ,  ismét hajóra ü lt  ’s Bagdse - kapussinál ki
szállván, a’ m iszir-csarsi t ,  vagyis aegyptusi vásárt,  úgy a’ ba
zárokat ’s több khánt (keleti szállók, vagyis vendégfogadók), 
végre a’ „M oniteur Ottoman’“  nyomtatómühelyét és hivata
lá t lá togatta  meg, ’s a ’ „nagy-hidon“  menvén keresztül, ha
jón az internunciatura’ palotájába visszatért.

„V asárnap ra ,  October’ Sdikára, volt ő Főherczegségé- 
nek a u d i e n t i á j a  a’ s z u l t á n n á l  határozva. E ’ végre, 
miután az internunciatura’ kápolnájában sz. misét hallgatott,  
ő Főherczegsége galla-öltözetben ’s az internunciustól , úgy 
lig. W indischgrá tz- , báró Hammerstein , valamennyi i t t  lé
vő cs. kir. katonatiszt urak- ’s néhány internunciaturai hiva
talnoktól kisértetve, a’ topcsanai révhez m ent,  hogy innen 
az internunciusi csolnakon , mellyen a’ császári zászló lobo
g o t t ,  a’ Beyler-bey nevű palotába átkeljen. T iz óra tájban 
ő Főherczegsége Beyler-beybe megérkezvén, a’ palota’ kő
partján a’ szultánnak három titoknokától,  néhány más serail- 
beli tiszttől ’s a’ porta’ to lm ácsátó l ,  T e d s e l l i  effenditől, 
fogadtaték. A’ part’ hoszában testőri seregek valának felál
lítva , ’s azon p illana tban , midőn a’ csolnak parthoz é r t ,  a’ 
nagyúri hangászkar ,  melly a’ palota’ udvarában á l la ,  hadi 
menetet kezde já tszan i ’s azt mindaddig fo ly ta tá ,  mig a’Fő- 
herczeg és kísérete a’ palota’ belsejébe ju tottak. A’ főbeme
n e t’ lépcsőjén a’ volt bécsi követ, A h m e d  F e t l i i  basa ál
l o t t ,  ’s néhány lépéssel utóbb a’ szultán’ vejei, H a l i l  basa

A’ monarchiáim » , vagy alcmocratiálmn 
Tan e több iiolgári erény ?

M o n t e s q u i e u ,  a’ monarchiákról szólván, többek közt 
igen utálatos színekkel festi az udvar’ embereit vagyis az úgy
nevezett udvariakat, ’s azon ármányokat és cselszövényeket, 
mellyekkel ezek a’ fejedelmeket körülfonják, hogy czéljaik- 
hoz juthassanak. Az elfajult , m eg rom lo tt , már rothadásba 
menő monarchiákban nincs igazság nélküli ezen festés, ’s i t t  
igazán el lehet m ondan i, hogy az udvariak’ fő charactervo- 
nás it  becsvágy és heverés , henyélve gazdagodni ak a rá s , az 
igazságtól iszonyodás , hizelkedés , ’s az erényt nevetséges
sé tenni szeretés és ügyesség képezik. De az elfajult,  meg
ro m lo t t ,  felbomlásuk felé siető köztársaságokban a’ demo- 
cratia semmivel sem mutat kedvezőbb látványt ’s az ember
szerető és józan figyclmező’ keblét szintúgy fellázasztja. Néz
zük csak végig a’ római történeteket a’ harmadik chartagoi 
hadtól kezdve; lássuk Athénét a’ peloponnesusi háború alatt 
és u tá n ;  vessük csak össze A r i  s t o p b a n  e sből azon voná
soka t ,  mellyeket ő elevenről szedett ’s a’ saját elvetemült
ségükön kaczagó ’s dévajkodó athéneieknek elejökbe ta r to t t :  
valóban borzasztó képét fogjuk látni az elaljasodott demo- 
cratia’ iszonyainak. A’demagógok valljon nem udvarlói, nem 
hízelgői voltak e a’ népnek?  ’s mi lappangott bennük? h i
zelkedés a’ nyiltsziviiségnek, sőt durvaságnak álarcza a la t t ;  
dölyf és gőg egy hazug népszerűséggel keverve; mesterkélt 
melegsége az érzésnek és szinlett lelkesedés a’ legfagyosabb

és S a i d  basa seriaskerek siettek a’ Főherczeg’ e le jé b e ’s őt 
a’ serail’ alsóbb termeinek egyikébe vezeték. Azalatt Ahmed 
basa a’ szultánhoz ment, ő Főherczegsége’ megérkeztét je len
teni , ’s innen nyomban a’ Főherczeghez sietett , őt a szul
tánhoz meghívni. A’ szultán’ világos kívánsága szerint a’Fű- 
herczeget ez úttal internuncius báró Stürmer- ’s annak hiva
talbeli tolmácsa Adelburg uron kívül , csupán lig. Windisch- 
grátz követte; török részről is csupán az említett két császári 
vő, három titoknokés udvari tolmács valának jelen. A’ n agy - 
ur állva fogadta a’ F ő h ercz eg e t , ki hozzá rövid beszédet in
téze t t ,  mellyben örömét fejezé ki azon ,  hogy ő a’ legelső 
ausztriai Főherczeg ,  ki ezen helyen megjelenik ’s hogy a’ 
szultánnak a’ legőszintébb barátság’ azon érzelmeit fejezheti 
k i ,  mellyeket a’ Császár ,  az ő felséges onokaöcscse, ’s az 
egész császárház a’ szultánnak és birodalmának jólléte ’s 
minden boldogsága iránt táplálnak. E rre  a’ szultán meghivá 
a’ Főherczeget ,  hogy egy készen álló gazdag karszéken fog
lalna h e lye t ,  maga pedig egy annak mellette levő kanapéra 
ült ’s ő Főhcnczegségét többször üdvözölvén, örvendett,  
hogy fővárosában illy magas vendéghez vagyon szerencséje, 
egyszersmind igen élénken fájlalá , hogy ő Főherczegsége’ 
átkelését a’ tengeren olly erős vihar te tte  kedvetlenné. Miu
tán erre a’ Főiig, a’ szultán’ üdvözléseit viszonozta ’s örven
d e t t ,  hogy illy jeles fejedelemmel ismerkedhetik m eg ,  a’ 
szultán a’ legmelegebb szókkal érdeklé ozon barátságot, mcllyet 
Ausztriának magas uralkodóháza ő iránta mindenkor muta
to t t ;  érzékeny magasztalásokkal említé a’ boldogult Császár’ 
erényeit ’s erősité, miképen ő megismeri, hogy most uralkodó 
Császár ő Felsége egészen dicső Atyja’ rendszerét követi. A’ 
Főiig, hasonlólag nyilatkozott a’ szultán’ barátságáról Ausztria 
iránt ’s azzal rekeszté , miképen ő erősen hiszi,  bogy ezen a’ két 
ország között már olly sok év ótafenálló baráti viszonyok ho
vatovább mind csak szorosabbakká fognak tétethetni.  Miután 
erre a ’ szultán a’ Főhcrczcgnek még sok más nyájasságot 
m onda , felállott ’s azon kívánságát fejezé k i ,  hogy báró 
Ha mmerstein ’s a’ kiséret’ többi személyei is vezettessenek 
be. Ez Ahmed Fetlii basa ál tal m e g tö r té n t , ’s valamennyi 
tiszt urak az internuncius ur által a’ szultánnak név szerint 
b em uta t ta t tak , mialatt a’ Főherczeg a’ szultán’ oldalánál ál
lott .  Vége lévén igy az audientiának, Said és Ahmed Fetlii 
basák és a’ három nagyúri titoknok a’ Főherczeget a’ szul
tán’ parancsára az egész palotában ’s a’ kertekben köriilve- 
zeték. ü  Főhgsége 1 óra tájban hagyta el a’ serailt ismét a’ 
nagyúri hangászkar’ zengedése a la t t ,  melly most az ausztriai 
néphymnust játszá. Visszatérvén a’ követségi p a lo táb a ,  a’ 
Főherczeg több dip lom atának, névszerint a’ franczia, dán, 
orosz és hollandi követeknek vagy iigyviselőknek audientiát 
adott.  Angol követ lord Ponsonby már előbbi napon akart a’ 
Főhgnek udvarlására lenni,  de őt hon nem találta.  — Oct. 
9dikén reggel a’ Főherczeg Halil basának, a’ nagyur’ első 
vejének, és Ahmed Fetli i basának lá togatását fogadta el. 
A l b e r t  porosz kir. hg. ugyanaz napon a’ Főherczeggel reg
gelizett,  ’s utóbb mind a’ két herczeg a’ főváros’ legjelesebb 
moséit ’s a’ görög városrészben (Fanal) a’ patriarchal egyhá
zat szemlélte meg.

Oct. 10. délutáni 2 ór. a’ Főherczeg, miután még délelőtt a’ 
fegyvertárt ,  az ottani hajómííhelyeket ’s erőmüveket, úgy 
az épen épülőben levő „Tewzie“  fregátot m egtekinte t te ,  
Beyler-beybe ment azon nagy vendégség- és ünnepélyekre, 
mellyeket magas vendégének tiszteletére a’ nagy ur rendelte
tett. A’ kiszállási lépcsőkhöz érkezve, a’ Főhg. Fetlii Ahmed

szív ’s legelfásultabb érzékek m elle t t ;  egyszerűség külső vi
seletűkben, a’ privát életnek tobzódásaival és féktelenségé
vel párosulva; dologtalanság örök mozgással; vakmerőség 
az igaz m erészség, és hiú dicsekedés az igaz bátorság Hely
ett ; rettenthetet lenség a’ beszédben ’s túlzás a’ nézetekben, 
de nyulszivüség és tartózkodás a’ cselekvésben; haszonvágy- 
ta lanság , mikor másokat kellett áldozatokra felszólítani,  el
lenben önzés , mikor a’ magáéból kell vala áldozni. — Mi 
következik e’ kettős rajzából a’ fejedelem’ liizelkedőinek né- 
melly monarchiákban, ’s a’ régi liizelkedőinek némelly
respublicákban , a’ demagógoknak ’s az udvariaknak ? a z , 
hogy ha a’ monarchiának szinte mint a’ democratiának lény
egébe akarunk behatni ’s az őket izgató elveket és rugókat 
kellőleg méltánylani, mindeniket ép á l la p o tá b a n , midőn lé t
szereik öszliangzó munkálatban annak m uta tkoznak , a’ 
mik valójában, — nem pedig felmagasztaltsági vagy bádjadt- 
sági betegségeikben , sem görcsös vonaglataikban vagy elal- 
éltságokban kell tekinteni és megítélni: akkor az elsőre néz
ve ki fog te tszeni,  hogy a’ polgári erények nem kevésbbé 
honosak a’ monarchiában mint a’ respublicában ; a’ másodikra 
nézve pedig , hogy bizonyos körülményekben ugyanazon vét
kek , csakhogy különböző alakok a la t t ,  mindkettőben felta
lá lta tnak.

O t t ,  hol a ’ h a ta lom , még pedig legnagyobb hatalma a’ 
statusnak, tartja szék é t , ott az mindig főbbséget,  befolyást, 
h ivatalokat,  czímeket és kincseket osztogat. Ezen forrás kö
rűi gyülekeznek aztán nagy számmal össze m indazok , kik

basa által fogad ta to tt ,  ’s az i t t  felállítva volt nagy-uri te s t
őrsereg katonailag tisztelkedelt. Midőn ő Főherczegsége a’ 
palota’ udvarába lé p e t t ,  az i t t  álló hangászkar az ausztriai 
néphymnust já tszotta .  A’ palota’ lépcsőin a’ szultán’ vejei, 
Halil és Said b asa ,  a’ belügyminister Akif basa , a’ pénzügy- 
ininister JNafis és Ilassib effendi állának kíséretestül , ’s ő 
Főherczegségét az elfogadásra készített terembe vezeték, hol 
a’ nagyvezér, R e u f  b asa ,  igen számos társasággal már vá
rakozott ’s ő Főherczegsége’ üdvözlésére azonnal előlépett. 
A’ társaság’ legjelesb személyei voltak: A u  g l i s z t  és A l 
b e r t  porosz kir. herczegek, S z á s z - W e i m a r  Bernát hg. 
és fia V i l m o s ;  L e u c h t e n b e r g  h g . , úgy a’ franczia, 
angol és porosz követek, ’s az orosz és hollandi ügyviselők. 
Az ebéd’ bejelentéséig ő Főherczegsége a’ nagyvezérrel mula
to tt  ’s magának több országnagyot , névszerint A k i f  basát 
mutattatá be. Erre a’ társalkodás közös le t t ,  mígnem a’ s a- 
m ő s i  herczeg belépvén, a’ magas és fenséges vendégeket 
asztalhoz meghivá. A’ Főherczeg nyitá meg a’ m enete lt ,  a* 
nagyvezértől és Said basától kisértetve. Midőn a’ társaság a’ 
nagy ’s valóban császári pompával ékített terembe ju to t t ,  az 
ellenkező oldalról megjelent a’ szultán. János F őherczeg ,  az 
egész társaságtól k isértetve, elejébe m ent,  midőn is őt a’ 
nagyur üdvözlő, egészsége iránt tudakozódott és fájlalta, hogy 
a’ Beyler-beybe átjövetel esős időben történt. Miután majd a’ 
szultán még néhány szót váltott Auguszt porosz kir. herczeggel, 
visszavonúlt, minthogy az ozmán udvari szokások nem engedik 
meg, hogy a’ szultán akárkivel is, saját gyermekeivel sem, ebé
deljen. — A’ társaság asztalhoz ült, melly a’ palota’ nagy te
remében ötven személyre volt megterítve. — O cs. Fensége a’ 
Főherczeg a’ nagyvezér mellett vön díszhelyet, másfelől pe
dig a’nagyur’ vejét S a i d  basát nyerő szomszédjául. A’ terem’ 
hátrészében hangászkar volt egy török karmester’ igazgatása 
alatt ,  melly a’ társaságot B e l l i n i  ’s más hangköltök’ daljá
tékaiból vett legkedveltebb darabokkal gyönyörködteté. — 
Az asztalra váltogatva európai ’s török ételek raka ttak ;  R i 
f a t  bey a lezredes, ki a’ Főherczeg’ széke mögött á l lo tt ,  vi- 
gyáza ő cs. Fensége’ szolgálatára. Az ebéd’ közepe’ táján 
ő cs. Fensége pohara t  köszönte föl a’ szultán’ egészségéért.  
E z t  más áldomások követők: legelőször is ő cs. Fensége ’s 
a’ többi jelenlévő magas vendégek’ egészségéért H a l i l  basa 
á l ta l ;  azután a’ nagyvezér által azon fejedelmek’ egészségé
é r t ,  kiknek képviselői jelenvoltak az asz ta lná l ,  ’s végre a’ 
nagyvezér’, valamint a’ nagyur’ két veje Halil és Said basák’ 
egészségéért ő fensége A u g u s z t  porosz kir. herczeg által. 
— Azalatt  besötétedett. A’ színes gyertyák, mellyek az asz
talon szép rendben valának elosztva, ngyszinte a’ terem’ pad
lásáról függő gazdag koszorúgyertyatartók is, meggyujtattak 
és körösleg vakító világosságot terjesztőnek el. — A’ társa
ság még egy ideig az aszta lnál m arad t ,  m ígnem , előbb ő 
cs. Fenségének kívánsága m egkérdeztetvén, a’ nagyvezér ál
ta l  a’ szultán’ nevében je l  adatott  a’ felállásra. — Alig kelt 
fel a’ tá rsa sá g ,  midőn a’ szultán, Halil és F e t l i i  A h m e d  
basák’ kíséretében , a’ terem’ ajtajánál megjelent ’s azon kér
déssel fordult ő cs. Fenségéhez , mikép volt megelégedve a’ 
vendéglőssel? h o z z á a d v á n ,  hogy Ausztria’ felséges császár
háza iránti különös tiszteletének megmutatása végett ő Főiig.- 
ségét ugyanazon helyen vendégelte m eg, mellyen maga (a’ 
szultán) lakik. Miután ő cs. Fensége kötelezőleg felelt,  a’ 
szultán ő fenségéhez Auguszt porosz kir. herczeghez ’s a’ 
társaság’ több más személyeihez fordult ’s barátságos szava
kat in tézett hozzájok. — Mielőtt a’ társaság e loszlo tt ,  a’

megalázzák m agokat,  hogy fö lem eltessenek, megtagadják 
önméltóságukat,  hogy méltóságokhoz férhessenek, ’s eszkö
zül hagyják magokat egy ideig haszná lta tn i ,  hogy későbben 
nekik szolgáljon a’ főhatalom eszközül. E z t  lá thatn i a’ nagy, 
gazdag ’s elerkölcstelenedett respublicákban, valamint a ’ 
nag y ,  gazdag ’s elerkölcstelenedett monarchiái szakaszok
ban. A’ becs-, pénz- és dicséretvágy e’ különnemű s ta tusok
ban különböző nyelvvel és ruhával élnek, de lényegük egy ; 
különböző vonalokban forognak, de az valamennyi görbe, 
mert csak illyen vezethet önző czéljaikhoz. — Sőt azt lehet 
á l lí tani,  hogy azon alacsony szenvedélyek, mellyek mint nyű 
a’ term észet’ világában, a’ hata lom ’ fénye a la t t  fejlenek ki, 
még gyakorabbak ’s elterjedtebbek a’ respublicákban mint 
a’ m onarchiákban; mert a’ sűlyedő monarchiákban is tűnhet
nek ’s valóban gyakran tűnnek is föl fejedelm ek, kik a’ hi- 
zelkedést és haszonlesést fölfedik és eltalálják; hogy amazt 
megvessék, ezt pedig megbüntessék; holott egy süllyedésnek 
indult democratiában a’ néptömeg soha sem lehet olly tiszta, 
hogy a’ szenvedélyek’ kaczérkodását megvesse, sem olly bölcs, 
hogy azok által magát meg ne csalassa.

Hanem i t t  sokan a’ régi respublicák’ hőse it ,  a’ köz szel
lem nek, köz érzelemnek és hazaszeretetnek ezen örök min
tá it  hozzák fel ’s azt kérdik: Hol vannak az újabb időkben, 
mióta t. i. a’ monarchiái formákat csaknem az egész polgári
so don  világ e lfogad ta ,  olly t is z ta ,  olly magas, olly önzés- 
telen k eb lek ; hol van olly teljes és fölté teleden önfeláldozás 
a’ s ta tus’ szabadságáért és függetlenségéért ; hol mutatkozott



szultán legkisebbik fiát, N i z a m e d d í n  hcrczeget egy házi 
tisztviselő által ölben bevitette ’s az e’ látványtól örvendete
sen meglepetett gyülekezetnek megmutatta. Ezután a szul
tán visszavonulván belső szobáiba, ő cs. ben ség e ,  a többi 
társasággal együtt,  a’ teremet elhagyá s a mellékszobába 
m e n t , hol kávéval és liqueurökkel szolgáltak. Akközben 
esti 7 óra lett. Ő cs. Fensége elhagyá a’ palotát, a’ jelenlévő 
basák által a’ kapuig kisértetett,  a’ még mindig sorban álló 
testőrseregtől illő katonai tisztelkedésekkel fogadtatott ’s 
aztán hajóra ü l t ,  Pérába visszatérendő. — így végződött 
azon n a p , mellyen az ausztriai felséges császárház’ egyik 
Főherczege az ozmánok’ szultánjának vendége volt. Legin
kább nevezetes azon körülmény, hogy ozmán uralkodó még 
soha sem adott serailjában hasonló vendégséget sem idege
neknek, sem birodalma’ nagyjainak, sőt tulajdon családja’ tag
jainak sem: e’ példa tehát egyetlenegy a’ történetek’ évköny
veiben.

F e r e n c »  K á r o l y  ö  cs. k. Főherczegsége October’ 15én 
este felé, Veronából jővén, T rien t ’s Brixenen keresztül Ins- 
bruckba érkezett.

B ecs, «óv. i .
F e r e n c z  K á r o l y  ő cs. k. Főherczegsége hitvesével és 

családjával October’ 31én Bajorországból megérkezett. — A l 
b e r t  ’s F e r d i n a n d  Főherczegek, K á r o l y  cs. k. Főlier- 
czeg’ fiai, tegnap látogatáskép ide érkeztek ’s néhány napig 
i t t  inulatandnak. — Az udvarnál ma kezdődött el 11 órakor 
az évenkinti szentegyházba-járás ’s vasárnaponkint husvétig 
tart. O Felségük a’ Császár és Császárné 10 órakor nagy kí
sérettel mentek a’ sz.-egyházba a’ nagyszámú népséggel meg
rakott  teremeken keresztül. — M i l d e  érsek a’ múlt héten 
Klosterneuburgba ment, hogy sz. L e o p o l d  ausztriai mark
gróf’ ereklyéit eddigiem nyughelyökről, melly a’ kolostor’ épí
tésének folytatása által m egháborit ta to tt , egy mellék-kápol
nába tétesse. Számos ausztriai főpapok je lentek meg e’ szer
tartáson tömérdek nép között.

Az ausztriai cs. birodalombeli hangászatkedvelők’ tá rsa
ságának azon felszólítása a’ bécsi művészekhez ’s művészet’ 
bará tihoz,  hogy a’ cs. k. téli lovaglóiskolában tartandó han- 
gászati ünnepélyek’ alkalmával közremunkáljanak, olly nagy 
részvétet talált,  hogy az e’ végre magokat jelentők’ száma a’ 
várakozást jóval meghaladta. Valahányszor arról van szó, 
hogy nagyszerű vállalatok többoldalú közrehatás által vitesse
nek ki, mindannyiszor jeles és olly sokféle eszközökben gaz
dag fővárosunk minden bizonynyal egyike Europa’ legelső 
városinak, hol az illyes vállalatokat csak meg kell pendíteni, 
’s azonnal örömmel létesülnek. Illy számos jelentkezés mel
le tt  a’ társaság azon örvendetes helyzetben látta magát, hogy 
halhata tlan és a ’ müveit világban olly nagyra becsült H a y 
d e n  l i n k n e k  mindeddig felül nem haladt remekművét (a’ 
T e r e m t é s t )  olly készülettel adhatja elő, miilyennel az eddig 
Európában, sőt az egész világon nem adatott. Jóllehet a’ 
hangászkarzatban tetemes tágítások tö r té n te k , mégsem le
hete tt  mindenik jelentkezőre tekintettel lenn i,  ’s a ’ társaság 
a’ közrehatok’ számát a’ hely’ tágsága ’s idomaihoz képest kö
vetkezőleg határozta meg: két főintéző, egy igazgató a’ kla- 
vír mellett, három magányénekes, 223 sopranénekes, 153 al t
énekes, 158 tenor, 160 bassz, 120 hegedű, 42 viola, 40 vio
loncello, 24 contrabassz, 12 fuvolya, 12 óboa, 12 klarinét, 
12 fagót, 12 trombitakürt, 8 trombita, 3 dob, 4 contrafagót, 
9 tá ro g a tó ,  és egy ophecleide. Összesen 1011. Azon élénk 
buzga lom , melly a’ már ta r to tt  próbák’ alkalmával a’ közre
hatok’ részéről mutatkozott, a’ magányrészeknek jeles kezek
ben létele ’s a’ roppan t,  a’ remekmű’ nagyszerűségének meg
felelő hangászkar ,  Bécs’ műértő publicumának olly élvezetet 
ígérnek, melly az e’ nemű eddigi élvezeteket tetemesen felül 
fogja haladni. — Illynemü hangverseny 1814ben ta rta to tt  
600 liangmiivész által ;  most pedig ezek’ száma majd két- 
annyl; a’ roppant terem is 6000 hallgató’ számára van ké
szítve. — E ’ jeles hangverseny jövő vasárnap, azaz novem
ber’ őkén fog tartatni.

B i s w a n g e r  Ferencz erőmiivész, Wieden külvárosban 65 
sz. a. a’ cs. k. közönséges u. Kamarától f. e. augustus’ 26án 
három évre terjedő kiváltságot nyert „egy cséplőgépely’ ta 
lálmányara, melly 18 ember’ munkáját végzi 's 12 óra alatt 
1080 kévét olly tökéletesen kicsépel, hogy , rugalmas lévén 
a’ szérű, a’ kalászfejek le nem szakasztatnak szárukról, ’s a ’

szalma Össze nem zúzott állapotban jő ki a’ gépelyből, 
erőmű’ hajtására pedig csak «égy ember kívántatik.

az

Aíagybrit amiia.
A’ királyné’ elfogadására London’ belvárosában (City) te tt 

előkészületek foglalatosk dtatják folyvást az elméket. Még 
nincs elhatározva, lóhátoi fognak e megjelenni Temple-Bar- 
ban az aldermanek és Cimmon Council’ (község’ tanácsa) 
küldöttségei. Sir P e t e r  L a u r i e  ajánlkozott, hogy a 
kát az összegyűlt tagok’ jelenlétében ki fogja választani es 
szorgalmatosán tanítani,  íogy minden szerencsétlenség elta- 
voztassék. Sir Peteren iviil még van az aldermanek közt 
egy ügyes lovagló, S c h o l e y ,  ki 84 esztendős létére a leg- 
szilajabb lovat is megtámjzoltatja. A’ lordmayor nem tartja 
tanácsosnak, a’ királyné’ bocsiját lóháton kisérni azon eset
ben, ha rósz idő ta lálna lenni. Minden esetre a szertartás 
a’ legnagyobb pompával ’s ama’ hajdankori udvarisággal log 
véghez menni, melly a’ királyok’ elfogadtatásakor Guildhall- 
ban uralkodott.

A’ legközelebbi parlament-ülésre nézve következőleg ir a 
„G lobe“  : ,,A’ ministerialis c s e k é ly  többség az alsóházban, 
’s a’ makacs többség, melly ellenök a’ felsőházban folyvást 
megmarad, azon két p o n t ,  mellyekre a legközelebb jöven
dőben a’ reformerek’ figyelmének íorditva kell lennie. A ked
vetlen helyezet,  mellyben lenni fognak, tagadhatatlan ; de 
m ásrész rő l  azon kedvezések, mellyekkel tettleg élni fognak, 
sokkal fontosabbak. Semmi törvényhozás is jobb, mint rósz 
törvényhozás ; ’s ha mi ez úttal semmi jó rendszabást sem 
vihetnénk is keresztül: mégis jobban volnánk, mi n t h a  rósz 
rendszabásoknak kellene magunkat ellenök szegeznünk. Ha 
a’ toryk jutnának kormányra: politicájok menetele azonnal 
kimutatná, hogy ők régi pártszellemökhöz ma szintúgy ra 
gaszkodnak mint valaha. Nem tartunk ugyan a t tó l ,  mintha 
e’ szellem a’ törvényhozásba is átmehetne ; de a’ végrehajtó 
hatalom minden esetre ezen szellemben lógna gyakoroltatni.  
Nem engednék meg ugyan nekik, hogy a’büntető törvényt is
mét é le tbehozzák ; de minden tetteik annak bélyegét visel
nék magokon. A’ rendeletek’ könyvét nem mocskolná ugyan 
újabb vallástürelmetlenségi szabály; de az igazgatás e’ tü 
relmetlenségnek annál több példáit fogná láttatni.  Már maga 
a’ kormányhatalom’ bírása nyereség a’ reíorm ’ ügyére nézve, 
’s ha még ezenfelül meggondoljuk, hogy az udvar most az 
országgal ’s a ’ királyné a’ nemzettel egy :  akkor igazán a’ 
legnagyobb gyávaság volna, e’ kedvező helyezetről lemon
dani. A’ kormányon lenni, már magában nagy gyakorlati nye
reség; ’s a’ lordok’ ellenállása a’ szabadság’ ügyét még in
kább elő fogja mozdítani. Mert az akadályok , mellyeket ők 
annak elejébe gördítenek, önmagokra esnek vissza , nevelvén 
a’ boszonkodást eddigi politicájokon ’s elmozdíthatatlan el
vükön , mig más részről a’ nép’ kivánatait még magasabbra 
emelik ’s-annak egyetértését ’s összetartását megerősítik.“

O’C o n n e l l  egy újabb levelet i r t  Derrynane- Abbeyből 
oct. 12ről lord C l o n  c u r r y  liberális irlandi pairhez, melly
ben ő e’ lordnak azon javasla tá t, hogy az irlandi liberális 
pairek és követek a’ parlament’ megnyitása előtt Dublinban 
jőjenek össze, i tt  az Irlandra nézve óhajtható rendszabások 
iránt tanakodandók, helybenhagyja ’s azt á l l í t ja ,  hogy az ir
landi nép most egy kétségbeesett, de hihetőleg utolsó tusát 
fog küzdeni az angol néppeli jogegyenlőségéért. Az angol 
toryk, úgy mond O’Connell, végső reményüket most abban 
vetik , hogy az angol nép’ vakbuzgóságát ’s vallási előítéle
teit egész a’ bősziiltségig fogják felingerelhetni. Sokan kö
zűlök nem kívánnak kevesebbet, mint mit az angol parlament 
Cromwell’ háborúi alatt  kívánt, t. i. az irusok’ fajának töké
letes kiirtatását. Azért is siirgetőleg szükséges , elkövetni 
mindent azon iszonyú keserveknek, mellyekkel a’ toryk Ir- 
landot fenyegetik ,  elhárítására. Most, ha valaha, meg kell 
tenni azon p róbát ,  ha valljon lehet e az unió’ felbontása nél
kül Irland’ részére igazságot eszközleni ? Hogy az irus nem
zetnek azon esetben, ha a’ toryk ellenséges szándékaikat ki
vinnék , joga lenne az unió’ felbontását kívánni: ezt már olly 
férjiiak is nyíltan megismerék , kik különben ama’ felbontás
nak elszánt ellenzői voltak , például lord E b r i n g t  o n. Azon 
lett dolog pedig ,  hogy az angol toryk’ nagy tömege véres 
ellensége az irus nepnek, a következőkből világlik ki: 1) Az

angol protestáns papok’ viseletéből ez utóbbi két év alatt ,  
midőn azok az angol népe t ,  meTly a’ világ’ minden népénél 
jobban függ a’ papm adzagon, political tekintetben kényök 
szerint vezeték, különösen pedig a’ minapi követválasztások
nál az Irland iránt ellenséges indulaté jeleiteknek legbuzgóbb 
pártolói ’s ügyvivői voltak. 2) Az angol tory hírlapok’ beszé
déből az irus n é p , kiváltképen pedig 3) az irlandi catholicus 
papság i rán t ,  inellynek tagjai ellen a’ legszilajabb mocsok- 
és szidalomneveket, m ii lyenek: gyilkos, gazem ber, dib- 
dáb nép, ezudar és vad csoport,  h itszegő, liitetlen , pápa- 
jobbágy, képmutató, barom, pápista tolvaj , fejér-inges gyil
kos ’stb. szórták és szórják. 4) Az alsóház’ torytagjainak 
ugyancsak a’ toryk és protestáns lelkészek által szerzett 
többségéből. Végre 5) azon nyilván m egvallott,  gyalázatos 
összeesküvésökből, mellyet legújabban az irlandi liberális kö
vetek ellen koholtak ’s egész Nagybritannián elterjesztettek. 
Ezen összeesküvésnek szerzője bizonyos S p o t t i  s w o o de, 
s inecuris ta , ’s czélja nem m á s ,  mint aláírás’ utján annyi 
pénzt szerezni össze, hogy Irlandnak mind a’ 72 szabadelmii 
követje ellen , kik pedig minden megvesztegetés és az ellen
ök fordított angol pénznek daczára választattak m eg, ké
relmek gyüjtessenek ’s az alsóházon keresztülvitessenek. E z ,  
úgy mond O’C onnell ,  r ab lá s ,  valóságos rab lás ;  mert bár- 
milly alaptalan legyen is egy illyen kérelem , mégis azt , ki 
ellen in téztetik , tetemes költekezésre kényszeríti,  hogy ma
gát védelmezze; olly rablás, melly ezenfelül azt is bizony
ítja , miképen az angol toryk egész bizonyossággal várják,, 
hogy a' választások’ verificatiojára kinevezendő biztosság,, 
melly többnyire torykból szokott állarii, mivel annak megvá
lasztásakor a’ főbb whigek rendszerint nincsenek j e l e n , a *  

toryk pedig mindig teljes számmal megjelennek , hitszegőleg 
az ő pártnézetök szerint hozandja határozatait.  ím e ,  ha az 
unió nem lé teznék, illyen cselszövény soha sem tám adhato tt  
volna. Ha most e’ cselszövénj s ikerül,  a k k o r ,  mint lord 
Ebrington nyilván ’s emberségesen megvallotta , az unió’ fel
bontása ’s á’ parlamentek’ különválasztása igazolva van. Hogy 
tehát e’ végső lépés ,  hacsak le h e t ,  elmellőztessék, az ez 
iránti tanakodás végett O’Connell javaslatba hozza,  hogy Ir
landnak liberális pairei és követei valamelly napon October’ 
31dike ’s november’ 5dike közt gyűljenek össze Dublinban; 
ő akkor a’ következő indítványokat fogja tenni : O felségéhez 
készítendő felírások ’s az alsó- és felsőházban teendő indít
ványok által oda kell dolgozni, hogy az angol attorneygene
ral (főfiscus) Spottiswoode’ czimborái ellen , kik a’ constitu- 
tionalis választásszabadságot és az alsóház’ szintiilyen pri- 
vilegiumit alkotmányelleni összeesküvés és cselszövények á l
tal koczkáztatják , törvényes nyomozást és pörfolyamot kezd
jen ; továbbá ,  hogy az alsóház biztosságot nevezzen k i ,  
melly ezen háznak' jogait a’ választásvizsgáló biztosságok 
i r á n t ,  különös tekintettel az említett összeesküvésre, újólag 
meghányja , hogy igy egy a’ mostaninál biztosabb , részrehaj- 
latlanabb ’s az illető feleknek kevesebb költséget okozó biz
tosság rendeltessék a’ választásokat tárgyazó kérelmek’ meg
vizsgálására ; hogy ő felsége egy külön felírásban kéressék a’ 
mostani ministerek’ m egtartására; végre ,  hogy a’ ministe
reknek, miután az irántoki bizodalom ekképen kifejeztetett, 
az alsóháznak egy végzése által je lentessék k i , hogy a’ vá
lasztójognak kisebb terjesztése ’s a’ titkos szavazás’ (ballota- 
ge) behozatala szükségesek. — Ezen levelére O’Connellnek 
a’ „T im es“  egy rendkívül heves és goromba czikkelyt i r t ,  
mellyben annak állítását az irlandi liberális képviselők elleni 
összeesküvés’létezése felől „m ered t szemű, markolható őrült
ségnek, agylobos vakságnak, vagy istentelen képmutatás
nak“  mondja ’s részéről á l l í t ja ,  hogy az érdeklett aláírások 
épen nem tesznek összeesküvést, mivel semmi törvénybe nem 
ütköznek; de nincsenek is minden irlandi radicalis követ el
len intézve, hanem csak ollyanok ellen , kiknek megválasz
tatása csalás és törvényelleni eszközök által l é t e s ü l t ; egyéb
iránt az agitátornak e’ gajdos és beteges dühe eléggé m utat
ja  , hogy azon aláírások tökéletesen czéljokat é r ték ,  ’s hogy 
igy a’ conservativeknek minden okuk van azokat kettőzött 
buzgalommal sürgetni. Ezen egész czikkely’ hangját eléggé 
festi eleje: „Ismét egy levél je len t meg O’Connell’ büdös alá
írásával,“  ’s utolsó szavai: zán , Dániel,  te minden ra 
vasz fogásaid mellett is alig vagy más mint egy utálatos tök- 
filkó.“  — A’ „S u n “  e’ mérges kikelésre csak azt jegyzi meg,

újólag annyi öröm az Ínségben és mindennemű nélkülözések
ben ,  annyi hősiség a’ szenvedésben és cselekvésben, annyi 
eleven, f ia ta l , hervadhatatlan lelkesedés a ’  haza’ becsületé
é r t ,  dicsőségéért és jó lé té é r t ,  mennyit és millyeket a’ régi 
respublicákban ta lá lunk?  — De, hála az újabb kor’ történe
teinek , hála az újabb kor’ polgárinak ’s hőstetteiknek, a ’ nem 
rég lelolyt európai szabadságharcz ezen ellenvetésnek eléggé 
megfelel. Ki a’ monarchiák’ polgári erényében ’s köz érzel
mében kétkedett ,  az jőjön és lássa csak,  milly szép frigyet 
kötött ezen időkben Ausztriában , Porosz- és egész Németor
szágban egyetlenegynek felsége a’ köz szabadságga l; ’s milly 
csodákat te t t  ekkor az igazi köz szellem , monarchiái érzel
mekkel párosulva ’s monarchiái formák által szabályoztatva, 
iga zg a t ta tv a ! —

V é g re ,  hiszen a’ régi respublicák’ polgárerényei,  köz 
szelleme és hazaszeretete nem is annyira a’ politicai formák’ 
te rm észetesés  szükséges következményei voltak, mint inkább 
következései azon respublicák’ kicsinységének és szegénysé
gének. Az erények eltűntek lassankin t,  minél inkább növe
kede tt  ’s gazdagodott a’ status. A’polgárok sze re t ték ,  im ád
ták h a z á jo k a t , mivel az egy városkából, vagy egy csekély 
terjedelmű tartománykából á l lo t t ;  mivel kiki könnyén ellátta 
az egészet,  sőt csaknem valamennyi polgártársait személye
sen is ismerhette. ’8 a’köz érzelem mindenkor szoros kapcsola t
ban áll az erkölcsök’ tisztaságával , melly ismét lényegileg 
a’ nemzeti vagyonosság és szegénység’ különböző fokaitól 
függ. Egy monarchiái s ta tu sb a n ,  hol a’ legnagyobb szegény
ség szintolly r i tk a ,  mint a’ legnagyobb gazdagság, kétség-

ki' üil több gáncstalan é le tű ,  munkás és igyekező polgárnak 
kell lenn i,  mint egy respublicában , hol a’ tulságok egymás
sal ér in tkeznek, ’s hol az egyikre nézve a’ nyomornak minden 
k ísé rtése i , a’ másikra nézve a’ dúsgazdagságnak minden csá
bításai feltaláltatnak. CAncillonJ.

Mértékletessé^! - egyesület.

Nem rég a’ hesseni nagyherczegségben (Felső-IIessenben) 
az első mertekletességi egyesület l é te s ü l t , ’s ezen intézetnek 
áldást és virágzást óhajthatni.  Ezen egyesület ugyan csupán 
a’ pálinkaital’ eltörlését vette i rányba ; de e’ mérgek’ mér^e 
olly szerfelett befészkelte magát a1 tes tbe ,  olly gazda«• phv- 
sicai 's erkölcsi pusztító következményeire nézve , hogy min
den másnemű mértékletlenség , melly a’ pallérozatlan köz
népre befolyással van , e’ sátánnal hasonlításba sem jöhet 
Általában ugyan nem lehet tagadni, hogy a’ pálinkának mér
sékleti itala olly vidékeken, hol az emberek szegények 
erős munkát kell tenniek, ’s mégis az erőt adó élelem’ Injá
val vágynak, nem egészen kárhoztatha tó; i tt  is kis mennyi
sé gben igazi szükséges és izgató szer a’ test’ munkásságára 
nézve, különféle irányzatokban. De ezen mérsékleti pálinkával- 
élésről i t t  nincs is s z ó ; csak a’ részegségre való hajlandóság
nak akarnak ellene dolgozni,  mivel az iszákosok az egész 
közönséget méltó utálatnak teszik k i;  ez pedig keresztényi 
cselekedet! Az uj egyesület ideiglen következő rendszabáso
kat ál lapított m eg : I. czikkely: K inyila tkoztatjuk’s fogadást 
te szünk ,  hogy mostantól fogva mindenféle égetett vizekről,

t>
mint italokról lemondunk; sem feleségeinknek sem gyerme
keinknek italkép azokat meg nem engedjük; velők még ven- 
déginket sem kínáljuk meg ’s azoknak sem adandjuk , kik ná 
lunk munkában, bérben, szolgálatban vannak; azokkal nem 
is kereskedünk, hanem mindeneket, kikre nézve csak vala
melly befolyással vagyunk , arra veszünk, hogy ezen ve
szélyes italtól magokat végkép megtartóztassák. 2. ez. íg é r 
jük és fogadjuk, hogy az iszákosok’ tá rsa ságá t ,  a’ mennyire 
csak lehe t ,  kerülni iparkodunk. 3. ez. Oda nyilatkozunk 
’s fogadjuk, hogy ezen keresztényi önmegtartóztatási egye
sületnek teljes szabadságot adunk, akármellyikiinket, ki a’ 
fölebbi Ígéretnek eleget nem te en d ,  a’ közönségből kiküszö
bölhetni.  4. ez. Evenkint egyszer ezen egyesületnek egy köz
gyűlése ta rtassák ,  ’s ezen keresztényi összeköttetés’ előme
neteléről körülményes tudósítás tétessék. 5. ez. Akárki is 
mindennap nevének az elnöknél vagy titoknoknál beiratásával,  
ezen egyesület’ tagjául magát fölvétetheti. 6. ez. Egy tag sem 
köteleztetik valamelly pénzmennyiség’ le té te lé re ; az egyesü
let’ iránya’ kieszközlésére megkívántatok önkénytes ajánlatok
kal vétetnek munkába stb. — A’ hesseni hírlap ezen uj inté
zetről bővebb tudósítást közöl és számos szerencsétlen esete
ket em lít ,  mellyek legújabban azon vidéken a’ pálinkával- 
élés’ következtében történtek. Óhajtjuk, hogy ezen emberba
rátok’ nemes ipara az egész hazában követőkre ta lál jon; leg
alább az illy egyesület’ a lap ításá t,  ezen utálatos iszákosság’ 
gyökeres kiirtására liathatósbnak ’s foganatosbnak tartjuk az 
ez ellen mondott bármilly szép egyházi beszédeknél. (Korrest>.)



hogy O’Connell' bombája a’ toryfészeknek ugyancsak szivébe 
e sh e te t t ,  mivel az e lpa t tanás , mint lá tn i,  valami borzasztó 
volt ’s magát a’ v itéz ,  de vele koránsem mérkezhető l im e s t  
is a’ szidalmak és mocskolódások’ piszkos sáncza mögé ugrasz
tottá.

Lord D u r h a m  October’ 17én ta rto tt  ünnepélyes lakoma’ 
alkalmával hoszú ’s érdekes beszédet mondott, mellynek veleje 
im ez: Oda nyila tkozék, hogy a’ radical párttal  újólag csak 
annyiban ért egyet,  a’ inennyiben az a’ választójognak min
den házbirtokosokra leendő kiterjesztését, titkos szavazást 
(ballotage) ’s három évig tartó parlamentet k íván ; de ezen 
kívánótokat is erőltetni soha többé nem akarandja; mivel 
mindenkor úgy ta lá l ta ,  hogy m indazok, kik bármi helyes 
tan t  próbáltak valamelly tartományra tukm áln i , mielőtt a’ 
nép annak elfogadására megért volna, vállalatjokban hajótö
rést szenvedtek. Hogy a’ reformok sikeres és jótékony követ- 
kezésiiekké tétessenek, szükségesnek látja elébb a’ földet el
készíttetni ’s azután a’ magot elvettetni. Mindenek előtt a’ 
néphez egy felvilágosodott politicai nevelés ill ik, azután a’ 
finom szabadérzelinii elvek’ győzödelme el nem maradand. 
Mi a’ felsőház’ létegcs megváltoztatását il le ti ,  ez iránt egé
szen el van határozva. Azt vetik szemeikre a’ paireknek, mi
ért nem cselekedtek az alsó parlamenti házzal egyetértő leg; 
hogy’ kellene ezen javítást tenni? azálta l ,  hogy a’ felsőház 
választhatóvá tétessék. Jól van! de ha ez valamelly felsőbb 
választóság által választatnék, mint a’ melly által az alsó
ház a lakit ta t ik ,  ez toryasabban ütne ki,  mint a’ minő most 
létezik ; ha pedig egy alsóbb rendű választóság által nevez
tetnék ki,  radicalabb lenn,p a’ mostani alsóháznál; ’s ha ezen 
választók mind a’ két házat választanák, semmi egyéb nem 
le n n e , mint egy második alsóház. Másik kérdés a z , valljon 
az első kamarának tovább is meg kell e maradni? O azt fe
le l i :  a’ meddig a’ mostani kormányrend inegtartatik , eltör
lése a’ lordok’ házának ,  a’ mint most van alakítva, nem 
egyéb volna eszelősségnél. Lord Durham azután azon lá rm á
ról szó lo tt ,  melly most Angliában a’ tory sajtó ’s a’ főegy
ház’ tory papsága által a’ catholicusok ellen üttetik. Azon 
veszélyeket, mellyektől az angol protestánsok rettegni lá t 
szanak, felette túlságosoknak ra jzo lta ,  sőt azokat csupa agy
rémeknek irta le. „M it félnek ma már a’ pápa’ ha ta lm átó l?“  
— Ila mind igaz volna , a ’ mit a’ toryk a’ catholicus Irland 
ellen fe lhoznak , akkor vagy egy kiirtó háború volna ellene 
indítandó, vagy a’ brit koronának e’ becses drágakövéről 
egyenesen le kellene mondani, vagy ők többé soha sem re- 
rnénylhetnénck a’ s ta tus’ kormányára jutni.  Mégis Irland’ meg
nyugtatása 's békességének helyreállítása forog kérdésben. 
A’ mi Angliának politicai helyzetét általában i l le t i ,  megen
gedi ugyan, hogy az alsóházban a’ szabadelmüek’ mennyisége 
nem nagy; de az nem is szükséges, és ő (Durham) meg van 
győződve, hogy ez minden hasznos irányoknak kivitelére tö 
kéletesen elegendő. O ugyan a’ kormánynyal semmi összekötte
tésben nem ál l ,  ’s irányzatiról többet nem tud mint akárki; 
hanem a’ ministerek’ characterében igen megcsalódnék, ha 
ezek a’ legközelebbi ülésben nem olly ösvényt követnének, 
melly által minden reformereknek, bármelly véleményszinüek 
legyenek is azok , t isz te le té t ,  bizodalmát és háláját meg- 
érdemlendik.

Sir F. B u r d e t t ,  ismeretes alsóházi t a g ,  egy conservativ 
vendégség’ alkalmával, melly Bourtonban oct. 17dikén ta r ta 
to t t ,  midőn „ P e e l  R o b e r t ’s az alsóházi conservativ tagok’“ 
egészségéért innának , hoszasabb beszédet t a r to t t ,  mellyben 
többi között ezeket is m o n d á : „ M i , kik i t t  ü lü n k , de nem 
csak mi, hanem minden conservativek az országban, és min
den józan reformerek, kik t. i. csak üdvös reformokat óhajta
nak, nem pedig, balgatag hiúság és hírvágy által elkapatva, 
tervnélküli szemléletekben kalandoznak; mindazok, kik a’ mi 
nagyszerű, dicső, nemes és minden egyéb nemzetét felülmúló 
intézvényeink’ fenmaradását kívánják, P e e l  Robert urat azon 
egyetlen íérjfiunak tekintik , ki je lenleg alkalmatosnak látsz- 
liatik am a’ mozdulatok’ vezetésére ,' mellyek érdeklett intéz
vényeink’ megerősítésére czéloznak. Peel R. urnák e’ mellett 
őszinte és buzgó akaratja, s tatusszerkezetünk’ minden v a l ó 
s á g o s  h ib á já t ’s az idők’ folytában becsúszott minden v a l ó 
s á g o s  panaszokot megszüntetni ’s eltörleszteni. — Én a’ 
mostani igazgatásnak ellene vagyok, de nem azér t ,  .mint né- 
mellyek mondák, mivel a’ ministerek reformerek, hanem mi
vel ők könnyelmű ’s revolutionalis czélzatú javaslatoknak p á r t
fogói ’s előmozdítói. Mi ezen urak’ kézmunkájának már ele
gendő ppldáit láttuk. Néhány tervök még függőben és folya
matban van, több más igen nyomorú módon esett e l ;  de akár
mennyit fecsegnek ők azon Ínségről,  melly rendszabásaik’ 
félrevetéséből fogna az országra h á ra in lan i , én azt hiszem, 
hogy ezen Ínség csak igen csekély fontosságú lenne a’ szűnni 
nem t udó,  mcgfontolatlanúl kezdett és czélra nem vezető 
újítgatások és változtatgatások’ káraihoz képest. Valóban, ki 
egy becsületes és őszinte reformot óhajt,  annak egyszersmind 
egy más kormányt kell ó ha j tan ia , mint a’ melly a la t t  most 
az ország olly igen súlyosan szenved, melly saját szándékait 
’s javaslatit sem bírja kivinni, ’s melly a’ pártszenvedélyek és 
pártérdekek által annyira félre hagyá magát vezettetni, hogy 
minden eddigi rendszabásuk, akarmint szépítsük a’ dolgot, 
merő ügyetlen vvhig-csellé (whig-job) fajult el. — Igen meg
alázó dolog azt l á t n i , miképen egy illy nagy országnak, 
miilyen Anglia, ministeriuma a’ he ly e t t ,  hogy az angol nép’ 
honszeretetére támaszkodnék, egy csoport irlandi lelkészhez 
alacsonyúl le ,  kik Irland’ népét hihetetlen terrorismus ala t t  
tartják ’s kényökre vezérlik. Hogy ezen emberek’ hatalma 
még inkább m egerősittessék, ezé r t ,  csupán ezért van ez az 
egész lárma az úgynevezett irlandi szabadságok miatt . . . . 
De magasan áll még Anglia a’ civilisált világ’ tekintetében, 
jóllehet e’ legújabb időbeli külügyi politicája becsületében 
nagy csorbát ejtett ’s ministereink által úgynevezett nem- 
avatkozási rendszere egy egész nemzetet bajba és szerencsét
lenségbe döntött. Melly nyomorú bohózat valóban , annyi 
angol pénzt és annyi angol vért vesztegetni el minden haszon

és dicsőség nélkül — noha én tudom, hogy az angol fegy
ver itt is bajnok kezekben volt — és egy illyen harczban, 
melly se’ béke, se’ háború ! . . . De fenáll még Anglia mint 
fénytornya az egész világnak, mint dicső temploma a’ pro
testáns igazságnak , mint magas és szent o ltá r ,  inellyről a’ 
szabadságnak és erénynek tömjénillatja emelkedik szünet 
nélkül az ég felé, ’s mint biztos útmutató és mintakép mind
azon nemzeteknek , mellyek szabadság- és politicai intézvé- 
nyeik’ javítására törekesznek. Azt kérdem, ezen ország fogja 
e magát bérlett hazafiak’ , lélekismeretlen papok’ és dörgő 
agitátorok’ hatalomszavának alávetni? Nem , soha sem fogja 
ezen dicső protestáns ország megengedni, hogy törvényeit, 
szabadságát és Hitét egy sereg pápista pap és bérlett izga- 
tójok között felállott szövetség tiporja el.“

A’ „M orning-Post“  azt m ondja ,  hogy Algírnak Franczia- 
ország’ részéről történt megtartását, az Anglia iránti kötelez- 
tetésck’ daczára , eltűrte ugyan az angol kormány; de nem 
fogja megengedni, hogy Francziaország magát Minorka fon
tos szigeten (szénraktár’ felállításával) megfészkelje.

Francziaország'.
Strassburgba oct. 23kán következő telegrafi tudósítás ér

kezett C on s t a n  t i n  e’ b e v é t e l é r ő l :  ,,A’ háromszinii zászló 
Constantine fölött lobog. A’ hadsereg 6kán érkezett annak 
falai a lá ;  t i ké n  rés n y i t ta to t t ,  melly 12kén járható vala. 
Ma reggel (?) az ostrom elkezdete tt ,  a’ legnagyobb vitéz
séggel és teljes sikerrel. Az ellenség erősen e l len tá l lo tt , de 
hadaink rajta dicsőségesen győzödelineskedtek. — A’ király 
és a’ hadsereg nagy veszteséget szenvedtek: D a m r é m o n t  
vezérhadnagy tegnap egy golyó által m egö le te t t , midőn a’ 
réslövő ágyutelephez ment. V a l é e  general vévé át helyette 
a’ hadsereg’ fővezérségét. — J o i n  v i l i é  kir. herczeg l l é n  
érkezett meg a’ táborba ; egészsége valamint N e m o u r s  her- 
czegé is ,  igen jó  . . .  . (Az éj által félbeszakasztatott.)

A ’ „M oniteur“  D a m r é m o n t ’ general’ haláláról igy szól: 
„Damrémont general a’ becsület’ mezején halt meg. Egy ellen- 
ségi golyó azon pillanatban ta lá l ta ,  midőn arról akart meg
győződni, valljon a’ rés já rha tó  e, ’s parancsát a’ következő 
napi ostromra ki akará adni. E ’ dicső halál Francziaországot 
egy olly generáltól fosztja meg, ki a’ constantinei expeditio’ 
kormánya és rendezése á l t a l a ’ király’ bizodalmának méltólag 
megfelelt. E ’ veszteség köz sajnálatot fog gerjeszteni,  kivált 
éjszak-afrikai birtokinkban , hol az ő bölcs és szilárd igaz
gatása már is a’ legszebb sikertől koszoruztatott.“  A’ „ J o u r 
nal des Débats“  szerint a’ király Damrémont’ szobrát a’ ver- 
saillesi musaeum’ számára megrendelte. 24én a’ király’ pa
rancsára Versaillesben „ T e  Deum“ ta r ta to t t  Constantine’ 
bevételéért ,  mellyen a’ király és királyné , a’ belga királyi 
pár, O r l é a n s  kir. hg. és herczegné, ugyszinte S á n d o r  
vvürtembergi herczeg ’s herczegné ’s a’ királyi háznak min
den herczegei je len  voltak. A’ nagymisét a’ versaillesi püs
pök mondotta.

A’ „G aze tta  P iemontese“  szerint Constantine négyszer 
egymás után rohanta to tt  m e g , ’s csak az ötödik ostromnál si
került a’ franczia hadseregnek a’ városba nyomulhatnia. D a m 
r é m o n t  general és C o m b e  ezredes elestek, L a  m ó r i 
éi  e r e  ezredes pedig és P e r r e g a u x  general sebet kaptak. 
Az őrizet dühösen védé magát,  minden házat külön kelle os
tromolni, ’s a’ ki csak ellent állott,  mind kardra hányatott .

Ahmet bey a’ „M oniteur algérien“  szerint következő neve
zetes levelet intézett  a’ külön arab nemzetségek’ főnökeihez: 
,,A’ francziák már harmad év óta tartják elfoglalva Bonát, 
mit mi eddig elnéztünk. ( I t t  heves kikelések következnek 
Yussuf ellen.) Ezen isten-ellensége a’ múlt esztendőben Sta- 
el-Mansurába is e l jö t t ,  hogy e’ szép városunkat elpusztítsa 
és kirabolja; de én ő t ,  mint tudjátok, visszavonulni kény
szerítettem. A’ francziák a’ legújabb időben békét akartak 
velünk k ö tn i , mit én szintúgy óhajtottam mint ők , a’ köz
jót,  mindnyájunk’ javát tekintve. Azonban a’ feltételek, mely- 
lyeket ránk róni a k a r ta k , olly kemények ’s az ígazhitűekre 
nézve olly lealacsonyítok voltak, hogy lehetetlen vala azokat 
elfogadnom, mint ti is át fogjátok látni. Azt kívánták ugyan
is ,  hogy mi egy 3— 4000 főre menő őrizetet fogadjunk be 
a’ casaubába , hogy ők erősséget építhessenek Sta-el-Mansu-* 
rában, ’s egyet Condiat-Aliban; továbbá, hogy mi évi adót 
fizessünk az algíri basának, ide toldva azon hét évi elma
radt summát i s , mióta ők Algírnak u ra i;  végre, 500 fiatal 
hajadont az ő választásuk szerint. — Fiaim, ha ti  ezen fel
tételekben , mellyek engem haraggal és borzadással töltenek 
e l ,  m egegyeztek : mondjátok meg nekem; akkor én fiamat 
és leányomat lovamra veszem, egyiket m ögém , másikat 
előmbe, ’s elbujdosom velek a’ pusztába. De ha ti igaz mos- 
limek vagytok, kik gyermekeiket nem fogják a’ hitleneknek 
kiadni; akkor gyűljetek mind hozzám , ’s mi a ’ hazát és a’ 
próféta’ törvényét meg fogjuk őrizni, vagy meghalni tudni.“

Némi elsikkasztásokat emlegetnek, mellyeket Oran ta r to 
mányban franczia tisztek követtek volna el. Az „Éclaireur 
de la Méditerranée“ szerint general Bugeaud szoros őrizet 
alá té te t te  B r o s s a r d  generált  ’s őt Castor rakhajón Car- 
thagenába (a’ spanyol partokon) vitette. Ez utóbbi general 
több rendű elsikkasztás’ gyanújában van. így mondják, hogy 
ő a’ mostaganemi vásáron 1400 darab vágó-marhát vásárolta
to tt ,  a’ hús’ mázsáját (100 kilogramját) 150 frankjával, ho
lo tt  valójában ezen vásáron akkar a’ hús’ mázsája nem volt 
drágább 50— 52 franknál. Azt is mondották O ranban , hogy 
Brossard gén. e’ várost Abd-el-Kadernek át akarta adni. Azon
ban ez utóbbi h ir  kétségkívül azok’ sorába tartozik , mellyek 
csak henye embereknél ta lálnak hitelt.

A’ „Journa l  des Débats“  egy tisztnek Joinville kir. herczeg’ 
kíséretéből következő levelét adja: „Medsez-el-IIamar, Octo
ber’ 9. Sietve Írok, hogy némi tudósítást adhassak Kegyed
nek. Harmadnap óta mindig ázunk, ’s ez nem közönséges, 
hanem jéggel elegy záporeső. Embereink a’ sárban fekszenek 
’s nem tudják magokat szárítani.  Az eleségszekerek alig jö 

hetnek utánunk. Mint hallik, Alimét bey a’ sereg’ hátára akar 
ütni ’s igy ennek közösüléseit elmetszeni. Holnapután az ex
peditio’ főhadával mi is egyesülni fogunk.“

Több hírlap látszik Hinni, hogy J o i n v i l l e  kir. herczeg 
csak önhatalmából kötött ki Afrikában ’s a’ Hadi fenyíték’ sza
bályait megsértette. Véleményünk szerint (mond a’ ,,Tem ps“ ) 
már régóta megigértetett nek i ,  hogy értesittetni fog a’ tábo
rozás fe lő l , mellyben részt vennie szabad. Hihetőleg ugyan
azon p arancs , melly a’ herczeget mint hadnagyot vivő linea- 
hajóhoz érkezett ,  hogy ez Maderából térjen v issza, adá a’ 
herczegnek is a’ szükséges felhatalmazást,  hogy a’ táborral 
Constantinehez mehessen.

Paris, oct. 23-
Nápolyi levelek sze r in t ,  az o t t a n i ’s a’ franczia kormány 

között fenforgó kereskedési viszályok már mind el vannak 
igazítva. — A’ tartományokban csaknem egyedül a’ válasz
tásokkal foglalkoznak. A’ megyék’ sok minister! hírlapjában 
egyszerre olvassuk, hogy L a f f i t t e  a’ párisi második vá- 
lasztókerületbeni jelöltségről lem ondott ,  és J a c q u e s  L e- 
f e b v r e  a’ vitatért elhagyta* Mindazáltal e’ ministeri tactica 
Lafitte’ megválasztatását sem itt sem Francziaország’ más 
helyein nem fogja gáto ln i,  kivált olly pillanatban, midőn 
bankjának felállításával a’ kereskedés ’s műipar körül uj ér
demeket szerez magának. C l a u z e l  marsai is három kerü
letben lép föl je le l tk ép e n , ’s amaz ismeretes legitimista, 
F i t z -  J a m e s  herczeg, a’ toulousei követséget liajhászsza, 
egyszersmind azon h i r t ,  hogy lelki tehetségeit többnyire el
veszte tte ,  rágalmasnak nyilatkoztatván!

A’ puyi püspök a’ követválasztásokra nézve papságához egy 
nevezetes pásztorlevelet bocsáto t t ,  mellyben többi közt eze
ket mondja: „Hogyan fogjátok betölteni hivatástokat azon h á 
borgás közben, melly benneteket most körülveend? Midőn 
magatok és a’ pártok között áthághatatlan  korlátot állittok 
fel; midőn visszavonultok a’ szentek’ szentjébe, hogy csak 
Isteneteknek áldozott munkákkal foglalkozzatok; csak a’ 
menny’ érdekeiről gondoskodjatok; csak a’ szükölködök és 
betegek’ szavát hallgassátok meg. Isten’ emberei, ti nem vagy
tok egy pár t’ em berei; vigasztalói a’ szerencsétleneknek, ti nem 
vagytok azoknak ügyvivői, kik e’ világ’ dicsőségeire sóvárognak ! 
Meghittjei a’ titkos szívfájdalomnak, nem kell azoktól re- 
ménylnetek vagy ta r tano tok , kik csupán föllengeni akarnak. 
Kétségkívül esedezni fognak befolyástokért,  sziveteket meg
nyerni törekvendenek, midőn látszólag nyájatok felőli gon
doskodástokban osztoznak. ígéretekkel próbálandják isten’ 
háza iránti buzgalmatokat elcsábítani; ti pedig nem fogtok 
részt venni fondorkodásokban, mellyek hivatástokhoz, cha- 
racteretekhez és papi ruhátokhoz illetlenek.“

A’ trianoni nászünnep’ alkalmakor (1. előbbi számunkat) 
a’ jelenlévőkre nézve nagyon érdekes volt azon körülmény, 
hogy Napoleon’ házi bútorai, maga az íróasztal ’s nyoszolya, 
Trianonban még mai napig is ugyanazok. A’ várlak sok 
tárgy által J o z e f i n á r a ’s M a r i a  L u d o v i k á r a  emlékez
tet. A’ képek között találkozik egy M a r i a  T e r é z i a  ’s M a - 
r ’i a  A n t o n i a .  — M a r i a ,  würtembergi herczegasszony, 
O r l e a n s  herczegnő, 1813 évi április’ 12én szü le te t t ,  tehát 
most 25ik évében van. Haja szőke, mint anyjáé, bourboni 
orra, igen finom arczszine, ’s magaviseletében valami kitet- 
szőleg megkülönböztetett.  Kevés hölgy idomittatott ki kedve
zőbben természet ’s nevelés által mint ő. A’ fiatal herczegnő’ 
művészeti kifejlődése most mindenütt ismeretes. Nemcsak 
i t t ,  hanem a’ briisseli váriakban is az ő ra jzo l t  és festett 
képei minden látogatóktól azon tünemények közzé számíttat
nak, mellyeket kiki különös érdekiséggel tekint meg. Az uj 
házaspár’ elutazása October’ 24ére határoz ta tok .

Azon Angliában és Belgiumban te t t  tapasz ta lás ,  hogy vas
utak a’ bérkocsisoknak stb. legfelebb is ideig-óráig ártanak, 
’s hogy a’ közlekedés annál élénkebben fordul a’ mellékutakra, 
most már a’ Párisból St. Germainbe vivő vasúton is megva
lósult. A’ gyorskocsik’ vállalkozója, ki a’ gőzkocsikkal (Io- 
comotiv) ki nem ál lhatá a’ versenyt, most a’ vasúttársasággal 
Versailles, Poissy ,  Meulan , Mantes és Pontoise felé viendő 
szabályszerű utak’ vagy já rások’ létesítése végett köte a lku t;  
a’ vasúti állomás azon középpon t, mellyből a’ kocsik három 
irányban indulnak k i;  úgy hogy Pecqen keresztül hamarább 
érkeznek Versaillesbe ’s Pontoiseba, mintsem a’ szokott utón.

Spanyolország'.
Madrid, oct. 14.

A’ vitakérdés , mellynek eldöntésétől kétségkívül ezen or
szág’ legnagyobb érdekei függenek, jelenleg a’ p a p s á g ’ j ö 
v e n d ő b e l i  v i s z o n y a i t  tárgyazó törvényjavaslat, mellyet 
a’ cortesgyiilés minden czikkelyeiben elfogadott. — Minden 
elfogulatlan ember tu d ja ,  milly el láthata tlan  zűrzavarba fog 
e’ szerencsétlen ország döntetn i,  ha amaz olly meggondo
latlan rendeleteket csakugyan végre akarnák hajtani. A’ pol
gárháborúhoz még vallásháború is fogna já ru ln i ,  ’s a’ világi 
papság , melly je lenleg valóban legtisztesb polgári osztály 
Spanyolországban , nyilván ellenszegülne joga i’ megtámadta- 
tásának. Ugyanazon kéz , melly a’ szerzetesektől birtokukat 
elvette ,  őket éhhalálra utasítva kármentesíte tte ,  ’s azáltal 
a’ praetendensnek legmunkásabb frigytársakat szerzett, most 
a’ templomokat rabo lja ,  a’ tizedeket maga számára szedi, 
’s a’ világi papokat hasonló sorsra akarja ju t t a tn i , a’ mily- 
lyenben a’ szerzetesek részesittettek. A’ felwlágosult spanyo
lok’ többsége jó l tudja ama’ törvény’ következéseit, ’s azért 
nyilván kimondja abbeli rem ényét,  hogy a’ regensné ez út
tal legalább az alkotmány által neki adatott  „vé tó t“  hasz- 
nálandja ’s ezáltal népét egyházi szakadástól kimélendi meg.

Az October’ 21kei „M oniteu r“  következő telegrafi tudósí
tást közöl Narbonneból, oct. 20ról: „ P e r p i g n a n ,  19kén 
estve. M e e r  báró Manlleuból jöttében , 13kán 400 emberrel 
visszatért Barcelonába, hogy ott a’ rendet helyreállítsa; a’ 
nemzetőrséget ujras'zerkeszté. Visszatértekor több családok, 
mellyek a’ révben lévő hajóra fu to ttak ,  ismét a’ szárazra men-



tek. — 1 Ilién Valencia apró csapatoktól vétetett körül. A 
madridi posta két nap óta kimaradt.“

Burg'osból octobcr’ I4én költ tudósítás következtében, oda 
Cavarrubiából October’ 12én estve azon jelentés érkezett, hogy 
dón C a r l o s  egész főtiszti karával megindult és ismét Ma
drid felé szándékozik fordulni. — Nem h isz ik , hogy képes 
volna Spanyolország’ fővárosát komolyan fenyegetni; hanem 
legalább azon haszna van benne, hogy az alkotmányos hadi 
erő’ központosítását kikerülhette, melly kénytelen mego
szolni,  hogy ő előtte azon különféle pon tok , mellycket be
ütéssel fenyegethetne, egyszerre zárattathassanak el. Don Car
los ,  mint látszik, Ó - Castiliában úgy megfészkelte magát, 
hogy őt onnan igen nagy megerőltetéssel lehetne kihajtani; 
már többé nem az Ebrónál, hanem a’Duerónál, csaknem Spa
nyolország’ középpontján, fog azon nagy kérdés, melly Spa
nyolországot mozgatja, eldöntetni. — E s p a r t e r o  és L o 
r e n z o  generálok között egy idő óta némi viszálkodás ural
kodik; a’ viszonyos ellenségeskedés nem rég annyira ment, 
hogy csak azon sürgető veszedelem , — miszerint Lorenzót 
egész hadi testületével a’ carloSiaknak Retuerta’ közelében 
történt utóbbi megtámadása’ alkalmával semmivé tétetendőnek 
l á t á , indíthatta meg Espartero generált,  hogy segítségére 
menne. Lorenzo ezért Espartero ellen keserű panaszra fa
kadt ’s a’ két general közt némi heves szóváltás támadt, 
racllynek következtében Lorenzo elbocsáttatási kérelmét be
nyújtotta, ’s példáját N i  ve r ő  general is követte. Madridban 
tudni akarták, hogy mindkettőnek elbocsáttatási kérelme el
fogadtatott. A i d  a m a  ’s C a r a  n t a l a  generálok vágynak 
ezen megürült helyek’ betöltésére rendelve.

Az elmék Burgosban, a’ tartomány’ minden részéből érke
zett kedvetlen tudósítások’ következtében , igen felháborod
tak , ’s a’ carlosiak, kik magában a’ városban is a’ többséget 
teszik, a’ háborgást táplálni iparkodtak. A’ christinóknak 
Retuerta melletti vesztesége leginkább a’ lovasságot érte. A’ 
hadak’ rendetlensége olly nagy, hogy a’ főtisztek közül már 
többen beadták elbocsáttatási kérelmöket.

Z a r i a t e g u y  October’ közepe’ táján ugyanazon irányban 
folytatá hadmenetét, mellyben dón C a r l o s .  A’ hadi pályán 
újólag megjelent M e r i n o  plébános egy helyben maradt;  
de egy másik pap Villához mezővárosból, melly Yillalmanzo 
’s Madrigal del Monte között fekszik, hozzá járulván ’s vele 
egyesülvén, száguldásaikat Soto de Lermaig terjesztők, a’ 
Madridtól Burgos felé vivő országúton. E ’ tartomány olly 
nyomorult állapotban vagyon, hogy a’ Lerma városban min
den szerdán tartatni szokott nagy vásárnak két hét óta el 
kellett maradnia.

M e r i n o ,  az ismeretes guerillavezér, ki most don C a r 
l o s  nál v a n , öregsége mellett is bir még azon bajnoki alak
kal ’s izomerővel, mellyek ezelőtt olly híressé tevék; még 
most is igen jól lovagol, ’s minden megtámadásnál a’ lovas
ság előtt jár.

A’ ,,Charte“  Navarrából ’s a’ bask tartományokból közöl 
tudósításokat,  mellyeknél fogva ha Navarra rövid idő alatt 
segélyt nem nyer,  félő, hogy olly szerencsétlenség érendi, 
mellyből nem fog hamar kigázolhatni.  — Vitoria’ helyzete 
rendkívül aggasz tó; a’ carlosiak által ostrom alá vétetett ’s 
élelemben szükséget kezd szenvedni. E ’ városbeli carlosiak’ 
terve volt,  több ottani lakosokat m eggyilko ln i’s a’ kapukat 
fe l tá rn i; de a’ kormányzó ezen összeesküvésről tudósittatván, 
azok közűi, kik benne részt vettek ,  ötvenet befogatott,  még 
pedig a’ leggazdagabbakat.

Ochagavia meglehetős fontosságú határszéli helyet Navar- 
rában october’ 3kán két carlosi zászlóal, mindegyik 600 em
berből álló, bevette, miután az ottani nemzetőrök a’ fran- 
czia birtokra menekedtek ’s ott fegyvereiket lerakták. A’ ne
vezett hely’ bevétele által a’ Francziaország ’s Navarra kö
zötti összeköttetés most már egészen félbeszakaszta to tt , úgy 
hogy a’ közlekedésnek Pamplona’ részéről Oleronon keresz
tül kell történni.

Egy madridi, oct. 14dikén költ tudósítás szerint ott két 
nappal azelőtt az ország’ valamennyi kolostorainak h a r a n g -  
j  ai  a’ kincstár’ javára árverés’ utján eladattak. Az érez’ (ca- 
stiliai) mázsája 238 reálon kelt el ’s legnagyobb részét spanyol 
árverők’ neve alatt a n g o l o k  vették meg.

P o r t u g á l l á .
Lissabon, oct. 10-

A’ sajtó itt ismét elérte egy bizonyos fokát a’ névszerinti 
szabadságnak. Minden hírlapnak felelős kiadóval kell bírnia, 
ki biztosításul 1200 milreist képes vagy maga vagy kezes ál
ta l  kiállítani. Sajtóvétségekről egy esküttszék Ítél. Ki a’ reá 
szabott pénzbüntetést meg nem tudja fizetni, börtönbe kell 
mennie ’s ott minden 500 reisért egy napig ülnie. Azonban 
a’ hirlapok’ forgása itt olly csekély, hogy e’ törvénynek h i 
hetőleg olly hatása le en d , mint általányos tilalomnak, ’s 
csak azok lesznek képesek a’ szükséges biztosítmányt kiállí
tan i ,  kik mint pártlétegek gyámolitást nyernek, ’s a’ bünte
tések’ daczára hírlapjaikat ki merik adni. A’ sajtóvétségek’ 
megitéltetésekor a’ nyomtatósajtók is zár alá fognak vétet
hetni. — I tt  egy idő óta az ország’ különféle részeiben ke

letkező absolutista mozgalmakról beszélnek. Hir szerint dóm 
A l v a r o ,  ki n e mr é g  dón C a r l o s n á l  volt,  6000 emberrel 
az éjszaki határszélen átjőve ’s don S e b a s t i a n t ,  minthogy 
anyja Portugáliának légidősb herczegasszonya, korlátlan ki
rálynak kiáltá ki. Minho , Tras-os monies és Beira tartomá
nyokban mutatkoztak ugyan némi csapatok, mellyek elég erő
sek voltak, hogy a’ kormány’ generáljainak figyelmét ma
gokra vonják; de azok, úgy hiszem , portugál guerillákra 
oszolnak, mellyek az brszág’ megrongált állapotját hasz
nálni akarják ’s don Sebastian vagy dom Miguel’ neveivel 
csak rablásaik’ ürügyéül élnek. Ezekhez járulnak még némelly 
spanyol carlosiak i s ,  kik Zariateguynak V alladolidnáltörtént 
megverctése óta jöttek Portugáliába. Ezen mozgalmak okoz
t á k , hogy d a s  A n t a s  lés S a  d a  B a n d e i r a  ama’ tartom á
nyokba vezessék hadaikat. A’ déli tartományokban, alsó 
Alemtejóban és Algarbiában, még van egy jó szerkezetű ’s 
az ellene állítandó eszközökhöz képest elég nagy hadi erő 
R é m e s  e h  i d ő ,  B a j a o  ’s más guerillavezérek a la t t ,  melly 
az országnak azon részét pusztítja. A’ kormányhirlap Re- 
meschido’ csapatját 300 emberre te sz i ,  kik között 120 lovas 
vagyon. Mint h a l lo m , Evora’ ’s környékének nemzetőrsége 
haladék nélkül menend ama’ száguldó csapatok ellen. Egy az 
ottani vidékről 7kén költ privát levélben mindazáltal mint 
igen nagy meggondolatlanság gáncsoltatik az ,  hogy illy hadat 
akarnak a’ miguelpárti vezérek’ megedzett katonái ellen kül
deni; az is igen nagy kétséget szenved, megütközend e a ’ 

nemzetőrség ? (Morning - Chronicle.)
Lissabonból october’ lOdikéről a’ ,,Morning H erald“  kö

vetkezőket közül: ,,A’ Camelos clubb eddigi gyüléshelyét a’ 
Carmeliták’ kolostorában mással cserélte fel. Ugyanis tegnap 
estve a’ tagok a’ tengeri fegyvertár’ nagy teremében gyűltek 
össze ’s nem, mint eddig, titkon, hanem bizonyos fitogatás- 
sal, mi után, úgy lá tsz ik , egészen nyilványos ülések fognak 
következni. Minden oda m uta t ,  hogy ezen clubb nem so
kára nyílt ellenségeskedésbe teszi magát a’ cortessel,  mellyel 
mostan is ujjat hűz. Tegnapi tanácskozásuk’ tárgyát termé
szetesen a’ királyné’ , a’ ministerek’ ’s a’ cortes’ legújabb vi
seleté és nyilatkozási tevék, különösen a’ most leginkább 
fenforgó két tárgy i rán t ,  u. m. először, ha valljon a’ pairka- 
mara választható vagy örökös legyen e ;  ’s másodszor, valljon 
az elnyomott chartistatámadás’ főnökei polgári ’s katonai 
rangjoktól megfosztassanak e?  Az elsőre nézve a’ clubb el
ha tároz ta ,  hogy a’ felső kamara ideigvaló ’s választható le 
g y en , ’s fia talán a’ cortes mást fogna határozni,  akkor azt 
a’ tengeri zászlóal’ szuronyai által kell észre hozni. Mi a’ 
másodikat illeti , erre nézve határoza ttá  l e t t , hogy ha a’ ki
rályné legalább is Saldanhát és Terce irá t rangjoktól meg nein 
fosztja, akkor őt az uralkodásra képtelennek kell kinyilatkoz
t a tn i , ’s fia’, V. Pedro’, kiskorúsága alatt regensséget állí
tani fel. Ezen gyűlése a’ clubbnak ma reggeli 4 óráig ta r 
tott. — A’ királynénak a’ ministerek által elejébe terjesztet t 
azon la js trom , mellyben a’ diszjelekre ajánlottak’ nevei va- 
lának feljegyezve, hatvan nevet foglalt m agában , ’s ezek kö
zött bizonyos A m a r a l - é t  is, a’ herczeg’ fodoritójáét, kinek 
részire a’ Krisztusrend’ csillaga kivántatott.  —- A’ királyné 
azt nyilatkoztatta k i ,  hogy ő magát ezen diszjeleknek illy 
mérték és megválasztás nélküli kiosztására ’s lealacsonyitá- 
sára soha sem fogja elhatározhatni.“

A’ „Diario do Governo’“  oct. 1 Okéi számában foglaltatik 
a’ cortesgyiilésnek a’ királynétól aláirt azon rendelete , melly 
által a’ „Habeas corpus-acta’“ felfiiggesztetése megszüntetik; 
mindazáltal Algarbia tartomány ’s a’ szomszéd kerületek’ ki
vételével.

Lord H o w a r d  d e  W a l d e n  a’ ministereknek azon nyi
latkozásával,  hogy d a s  A n t a s ’ hirdetménye ham is, ’s az
ért az oportoi h ir lap’ kiadója vád alá fog vétetni, nem elége
dett m eg , hanem más elégtételt kíván.

n é m e t a l f ö l d .
A’ trónbeszéd nehezen felelt meg az általányos feszültség

nek, mellyel az országgyűlés’ megnyitása váratott.  A’ remény, 
hogy végre a’ s t a t u s  q u o ’ megszüntetése fog irányba vé
tetni , kielégítetlen maradt. E ’ tekintetben a’ mostani trón 
beszéd is csaknem egyformán hangzott az előbbiekkel. A’ 
kormány sietend most a’ megígért politicai nyilatkozásokat 
tenni, mielőtt az országgyűlésnek még a’ költségvetés tanács
kozása alá kerül. De bárrailly nyilván mondaték is minded
dig ki azon óhajtás, vajha az efféle megnyitásokat ne a’ ren
dek’ (general statusok’) titkos ülésében, hanem az egész ho l
landi nemzet’ szeme’ láttára tenné a’ kormány: mégis diplo- 
maticai nézeteknél fogva nagyon kétes, teljesitte thetik e ezen 
olly sokszor és siirgetőleg kinyilatkoztatott óhajtás. Kor
mányunk mennyire elhatározta m agát,  a’ mostani állapotot 
szorosan fentartani,  csak abból is meggyőződhetik akárki,  ha 
az éjszakbrabanti tartomány’ kormányzójától nem rég ki
bocsátott végzést olvassa. E ’ végzésben ugyanis nyilvánossá 
tétetik, hogy azon 1830ilik évi november’ 9én ’s 12én, ugy- 
szinte 1831 junius’ 17én költ rendele tek ,  m e l l y e k  a z  o r 
s z á g ’ l á z a d á s b a n  t a l á l k o z ó  r é s z e i v e l  (t. i. Belgium
mal) t i t k o s  k ö z l e k e d é s ’ tilalmát t á r g y  az  z á k ,  m é g

m o s t  i s  t e l j e  s e .re j  ö k b  en  á l l a n a k ,  és hogy nem ré 
giben is 116 személy e’ tilalom’ áthágásáért törvénybe idéz
tetet t  ’s el is Ítéltetek. A’ polgármesterek felszólittatnak, hogy 
ezen tilalom felől közönségeiket újólag értesítsék, ’s a’ ren^ 
dőrség’ brigádosának meg van parancsolva, hogy ̂ akárkinek 
is Belgium’ határait  átlépni meg ne engedje , ki valamelly 
felsőbb hatóságtól arra fel nincsen hatalmazva.

Hága, oct. 20.
A’ második kamarának tegnapi ülésében a’ pénzügyminis- 

ter az 1838dik évre esendő köz költségek’ kivetését (budget) 
terjeszté elő , melly szerint a’ kiadások 44,687,045 frt. 30 
ct.ben állapíttattak m eg , mi 70,032 frttal megy többre a’ 
tavalyinál.

B e l g i u m .

A’ belga középponti kereskedő-’s m üipar-iskola Briisscl- 
ben oct. 8án ünnepélyesen m egnyitta to tt ,  melly alkalommal 
Staffart báró egy beszédet tarto tt ,  mellyből a’ következőt kö
zöljük: ,,A’ középkor’ krónikái telvék egyes tudósításokkal a’ 
tündérek’ bűbájos erejéről ’s csodás tetteiről. A’ 19d. század’ 
tündére ,  l íraim , a’ m ü i p a r ,  melly mesterséges gépelyek ’s 
csodálatos szerkezetek által jő segítségül a’ kezeknek, az 
életnélküli testeket mozgásba hozza, a’ távolságot megkiseb
bíti, az emberi erőt százszorosán neveli ’s minden akadályo
kon diadalmaskodik; a’ műipar, mellynek békés hódításai 
mindenütt a’ társasági rend’ fentartását eszközük, a’ s ta tu
sok’ fényét bátorságosb alaposzlopokra építik ; a’ műipar, melly 
kincsek által, mellyek termékenyítő keze között szaporodnak, 
a’ művészetet is elősegíti; a’ műipar, mellynek szükséges gyá- 
molai a’ tudományok ’s erény, mivel virágzására egy tanult, 
erkölcsös és vallásos nép kívántatik. — Csak felületes és 
roszakaró lelkek képzelhetik azt, hogy a’ műipari érdekek el
lenkezésben állanak az értelmi ’s erkölcsi érdekkel ; ez egy 
Ízetlen szidalom a’ műveltség ellen, ’s nem sokára senki sem 
merendi azt kimondani.“

Belgiumban mostanság a’ vasutak’ megvilágítását hozák 
be. Ez egyfelől a’ gőzerőmüvek’ erős világossága által t ö r 
ténik , másfelől az utőrök á l t a l , kik lámpákkal és szövétne- 
kekkel állanak az u t ’ koszában.

Olaszország’.
Nápoly, october’ 12-

A’ királyt hozó gőzhajó épen most érkezik az arsenalba.
Nápoly, oct. 17-

Fővárosunk többtöbb élénkséget nyer. Mióta az ut Róma 
felől nyitva v an ,  naponkint számos utazó érkezik ide ,  ’s 
mindegyik gőzhajó, a’ 3 — 10 napi terhes és kába veszteglés’ 
daczára ,  50 — 100 utast hoz magával. Kormányunk, mint 
lá tsz ik ,  hajlandó volna ezen egészség-intézeteket megszün
te tn i;  de mivel az innen menő hajók a’ toscanai,  szardíniái 
’s franczia helyeken veszteglés nélkül be nem bocsáttatnak, 
kormányunk azt h isz i,  hogy vesztene joga ibó l,  ha a’ köl
csönt vissza nem adná. Valóban szomorú dolog, hogy e’ mi
att  olly sok ártatlannak kell szenvedni. —■ Az időjárás ná 
lunk folyvást s z é p , csakhogy ollyforma hideg uralkodik, 
minőt i t t  csak téli hónapokban szoktak érezni. Tegnap ünne
peltetett i t t  először ő felsége T e r é z i a  királyné’ névnapja. 
Reggel,  délben és este ágyuk dörgének városunkban; dél
előtt nagy elfogadás és kézcsókolás volt az udvarnál, éjjel 
pedig ünnepélyes előadás minden színházban , mellyek közül 
a’ ,,S. Carlo“  nevűt szerencsésíté jelenlétével a’ királyi csa
lád.

A’ „Diario di Rom a“  oct. lOkei 81. számában azon hamis 
h ir t ,  mellyet némelly hirlapok a’ hires M e z  z o f a n t i ’ á llított 
őrültségéről nem rég te rjesz te t tek ,  következőkép czáfolja 
meg: „Nagy örömmel je len t jü k , hogy a’ külföld’ hírlapjaiban 
közlött minden tudósítás M e z z o f a n t i  József hires polyglot- 
tusnak és a’ vaticani könyvtár’ első őrjének egészségállapotja 
felől részint h a m is , részint nagyított. A’ jeles főpap mindig 
Rómában ta r tó zk o d o tt ,  ’s ámbár ez utóbbi napokban kissé 
beteg vo l t ,  most már egészsége teljesen helyreállott.

(Közli Rumy.)

Éj szak amerik a.
W ashingtonból Írják, hogy a’ praesidens a’ congressus’ 

azon felszólításának, közlene tudósításokat Texas felől, még 
nem tön eleget. A’ diplomatái körökben beszé lik ,  hogy Te-, 
xas az egyesült s ta tusok’ kormányát ismételve k é r te ,  hogy 
az egyesületbe vétetnék fö l ,  de a’ p raesidens, elődének pél
dáját követve, a’ statustitoknok által azt válaszoltatá, hogy ő 
(a’ praesidens) az ifjú köztársaság iránt teljes részvéttel vi
seltetik u g y a n ; de az egyesült s tatusok’ kormánya köteles
ségekkel tartozik Mexicónak , mint olly nem zetnek , mellyel 
az egyesült statusok’ békességben élnek; ’s azért e’ tárgy iránt 
nem bocsátkozhatik a lkudozásba,  mig Mexico Texas’ függet
lenségét cl nem ismerendi.

H i r d e t e m .
A’ nagymélt. magyar kir. udv. Kamara’ rendelésé

ből ezennel köz hírré tétetik , hogy a’ megürült G y ő r i  
p ü s p ö k s é g h e z  tartozandó u r a d a l m o k b a  n e’ 
következendő r e g á l é k  az alul megjegyeztetett he
lyekben és napokon 3 egymás után következendő esz
tendőkre bérben ki fognak adatni, u. m .:

Folyó évi november’ Fikán a’ rákost uradalomban 1. 
Sopron vármegyében kebelezett Rákos mezővárosban 
az uradalmi cuncellariáiban:

1) Z s i r a i  helységben lévő uradalmi malom, az 
ahhoz tartozó épülettel és földekkel, 130 fl. v. ez. bá
natpénzzel jövő 1888dik esztendei janüarius’ Ijclől, 
1840 észt. december’ utolsó napjáig.

2) Húsvágás R á k o s  mezővárosban 30 11. v. ez. bá
natpénz mellett, 1838. esztendei martins’ Íjétól, 1841 
esztendei februarius’ végéig.

F. e. november’’ 20kán a’ Győri uradalomban sz. 
kir. Győr városában az uradalmi cancelláriáiban a’ 
következendő haszonvételek 1838ik esztendei janua- 
rius’ Jjétöl J.840ik észt. december’ utolsó napjáig.

G y ő r  - S z i g e t  hi  h e l y s é g b e n ,
1) A ’ bormérés 113 fl. v. ez. bánatpénz mellett.
2) A ’ pálinka és rosoglio-égelés és kimérés 35 fl. 

v. p. bánatpénz.
8) Húsvágás G y ő r - S z i g c t h i  és R é v f a l u s i  

helységekben 40 fl. v. ez. bánatpénz mellett.
4) Bor-, ser-, pálinka - mérés , és rosoglio - égetés 

a’ Szigetin uj-utezában 100 fl. v. ez. bánatpénz mellett.

R é v f a l u  h e l y s é g b e n .
I) Bormérés 140 fl. v. ez. bánatpénz mellett.
6) Pálinka- és sermérés 30- fl. v. ez. bánatp. mellett.
7) A ’ Dunán lévő rév 120 fl. v. ez. bánatp. mellett.
8) Halászat a’ Duna és Rápcza vizeiben, Révfalu 

és Szigetin helységekben 10 fl. v. ez. bánatpénz mel
lett; továbbá

9) P i n y é d  helységben, bormérés, húsvágás és 
halászat 30 fl. v. ez. bánatpénz mellett.

10) P é r i  helységben az uradalmi vendégfogadó 
bot méréssel es húsvágással 160 fl. v. ez. bánatpénz 
mellett.

I I )  Ugyanott az országúton lévő uradalmi vendég- 
fogadó, az ahhoz tartozó földekkel és rétekkel 157 fl. 
v. ez. bánatpénz mellett.

12) G r á b a - S z t . -  M i k l ó s o n  a’ halászat 12 fl- v. 
ez. bánatpénz mellett.

13) Ko má i u l  helységben bormérés, húsvágás 36 
fl. v. ez. bánatpénz mellett.

Végtére f. é. november’ 27kén Sopron vármegyében 
helyheztetett S z a n y i  uradalomban, ugyan S z a n y  
mezövárosában az uradalmi cancellariaban ISSSik esz
tendei januarius’ djétöl, 1840 esztendei december’' 
utolsó napjáig a’ K o r c z o n d i  puszta 240 fl. v. ez. 
bánatpénz mellett.

A’ bérleni kívánók, a’ fentemlített helyeken ’s na
pokon , a’ kitett bánatpénzeknek leolvasása mellett le
endő megjelenésre meghivattntnak. ( i)

Nyomtatja Wigand Fridrik Kár.
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T a r t a l m a :
a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze
tes!) esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környiilállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi ujsag- 
levelet megejöz; a’ magyar literaturában ojlag fel
tűnő vagy hazánkat érilekló tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i adj a

16a las ja I >í Orosz József.

F ö l t é t e l e k :
Megjeleli e’ hírlap minden kedden ’s pénteken ; 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 IV. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’czím alatt küldetendők: „A’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* 10 * — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldésié ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország* és Erdély.
Ő cs. kir. ap. Felsége báró Béni er Ferencz egri 

kanonokot, a’ főméit, hétszemélyes Táblához; gróf 
Z i c h y  Ferenczet pedig, a’ fiumei kir. Kormány
széknél eddigien tiszteletbeli titoknokot, ugyanide 
közbirákká méltóztatott f. e. oct. 31kén költ leg- 
fensőbb határozatánál fogva kegyelmesen kinevezni.

gén nagy reményű fiatal hazánkfia, a’ 20 esztendős 
gróf K e g l e v i c h  Gejza , fia a’ nm. koronaőrnek és kincstár
noknak, egy szerencsétlen lóról lebukás’ következtében Eg- 
reskátán oct. 28dikán meghalálozott.

Kolozsvár, oct. 26-
Ns. Kolozs vármegye’ rendéinek a’ mai napon tartott köz

gyűlésében, báró K e m é n y  Ferencz urnák főkormányszéki 
tanácsossá lett kineveztetésével, ezen nemes megye’ részéről 
ürességbe jött egyik országgyűlési követi helyre 14 híjával 
minden szózatokat gróf D e g e n  f é l d  Otto ur nyere el;  egy 
úttal azon esetre, ha akármellyik is ezen nemes megye’ or
szággyűlési követei közül, valamelly törvényes ok miatt ren
des követi tiszte’ folytatásában akadályoztatnék , e’ hivatalt 
pótló követté csakugyan majd minden szózatokkal Z e y k  Ká
roly urat választották.

N. S z e b e n .  October’ 21kén tartott országos ülésben, a’ 
f. k. kormányszék követség’ utján meghívatván, a’ főkormány
zó ur ő excja’ előlülte a la t t , mlgs. Do ná t i t  Sándor u r , ki
rályi adománylevelének (Collationalisának) felolvasása után, 
itélőmesteri hivatalára feleskettetett. — Ezután felolvastat
tak a’ kinevezéseket magokban foglaló felséges királyi leira
t ok,  a’ kinevezett tisztviselők’ királyi adománylevelei és az 
esküformák. Mellyek’ következésében oct. 23kán a’ rk. meg
kezdték az ezen tárgy feletti tanácskozást, mellyet oct. 24- 
kén is folytattak. (Érd. Híradó.)

A u s z t r i a .
Becs, november’ 4.

E ’ hónap’ fjén estve tartatott az udvari várkápolnában az 
aranygyapjas-rendnek évenkinti vecsernyéje, másnap pedig

ünnepélyes nagy-miséje, mellyeken O cs. k. Felsége’ kíséreté
ben a’ rendnek minden itt levő vitézi megjelentek. — Ugyan
ezen nap (2dikán), mint halottak’ napján, özvegy Császárné 
Ö Felsége a’ capucinus-atyák’ sírboltjában, boldogult Férje’ 
sírjánál, tartott halotti misén megjelent, ’s e’ szent béke
helyet a’ legmélyebb fájdalom’ jeleivel hagyá el. O Felségét 
főudvarmesternéje L a z a n s z k y  grófné kisérte. — Ma estve 
kezdődött a’ pompás Károly-templomban e’ jeles egyház’ VI. 
K á r o l y  császár által lett építtetésének második százados 
ünnepe, nagyszámú nép’ összesereglése közben. — K á r o l y  
Főherczeget névnapján fenséges Fiainak megérkezése örven
deztette meg. — Délben Császárné O Felsége özvegy Csá
szárné Ö Felségének tiszteletére családi ebédet adott, mely- 
lyen az egész cs. k. Ház jelen volt. — J á n o s  Főherczeg 
már e’ hónap’ végén váratik ide vissza. — E ’ napokban vára- 
tlk 6  Felségének parancsa az ujon-épült pénzverő-palota’ 
talpkövének letétele iránt, melly, mint hallik, nagy ünnepély- 
lyel fog véghez menni. — A’ napi beszélgetés’ tárgyát ma a’ 
holnap tartandó roppant hangászati ünnep, a’ concert szörny, 
mint máris nevezik, teszi, mellyen közel 1100 műkedvelő 
fog munkálni. — Azon hiű megrettenés, melly itt néhány nap 
előtt a’ Ferdinand - éjszaki- vasút’ részvényei iránt, mellyek 
némi balhirek’ következtében 114ről 109re estek, a’ publi- 
cumban elterjedett, most már eloszlott ismét,’s a’ részvények 
csaknem előbbi számukon állanak. E’ hirtelen bukásnak oka 
nem az volt, mint némellyek mondák, mivel a’ részvénybirto
kosok a’ báró Sina által szándéklott győr i  vasút’ részvényei
nek közelgő concurrentiájától féltek ; hanem egy a’ kormány’ 
részéről a’ Ferdinand-éjszaki-vasut’ igazgatóságához bocsátott 
rendelet, melly némelly parti lakosok’ kérelmének következ
tében az épített földgátaknak a’ végetti megvizsgálását hagyja 
meg, ha valljon azok erős jégtorlások’ alkalmával az említett 
duna-parti lakosokat nem fenyegetik e az 1830dikihoz hasonló 
áradással? Ebből sokan balhireket terjesztettek a’ munkák’ 
végképi megszüntetéséről. Azonban jóllehet az említett vizs
gálat’ következtében a’ munkák rövid időre félbeszakasztattak : 
mégis azon bizonyosság, hogy a’ gátokba vágandó átmet
szések által minden esetre könnyű az érdcklett aggodalmon 
segíteni, ’s hogy igy a’ munkák is legközelebb folytattatni fog

nak,  a’ publicumot ma már annyira megnyugtatta , hogy a* 
részvények, mint mondók, előbbi állásukat csaknem egészen 
visszanyerték. — Gróf A p p o n y i  cs. k. nagykövet még foly
vást itt vagyon.

Yügylíritaiiiiia.
Azon magas vendég’ (a’ királyné) lovaglásvágya, kit a 

londoni City november’ Okén fogadand e l , végre eloszlatta 
a’ londoni községtanács’ aggodalmait: meghatároztatok u- 
gyanis, hogy a’ küldöttek, kik a’ királynét Temple barnái 
fogadandják, személyeiket lovaglás’ veszélyeinek tegyék ki. 
A’ polgári elöljárók már egyszer olly igen iszonyodtak a’ 
lovaglástól, hogy egy osztály dragonyost kelle községtanács
nokok gyanánt felöltöztetni ’s a’ fejedelem’ elébe lovagoltatok 
Jelenleg szükségesnek tarta to tt,  a’ tanácsnak legjobb szín
ben ’s erőben levő tagjait e’ végre kiválasztani. A’ választás 
hatra esett közűlök, kiknek személyes tekintetükön kívül 
még azon körülmény is kedvez, hogy lovon már ültek. Az 
ünnepély’ ezen részének intézésével sir P e t e r  L a u r i e  bí
zatott meg, ki e’ hivatalt azon nyilatkozással vállalta fel, 
mikép bizton reményű, hogy a’ küldöttség ez alkalommal 
bátran fogja magát viselni. Akközben Guildhallban, a’ városi 
gyiiléscsarnokban , hol a’ City ő felségének vendégséget ad, 
a’ legnagyobb buzgalommal tétetnek készületek a’ királyné’ 
elfogadására. A’ város’ különféle kerületeiben aláírásokat gyűj
tenek, hogy ő felségének elfogadására díszmeneteket képez
zenek ’s a’ hangászatra, lobogókra ’stb. megkivántató som
mákat beszerezzék.

Wellington herczeg elfogadta a’ londoni városhatóság’ meg
hívását azon vendégségre, melly november’ 9kén, a’ lord- 
mayor-napon, Guildhallban fog adatni ’s mellyen a’ királyné 
is jelen lesz; ellenben S t a n l e y  lord és s i r  J. G r a h a m  
— mint mondatik — e’ meghívást nem íogadták el.

Lord C l o n e  u r r y  O ’C o n e l l  nek nem rég közlött levelére 
felelvén, azt mondja, hogy az irlandi pairek és követek’ clő- 
leges értekezését Dublinban ő is szükségesnek tartja ’s azon 
maga is megjelenend. „Anglia — igy szól a’ többek között — 
nem tud azon számos és sokféle elnyomattatásokról, mellyek

A’ jiesli sjapjtirakíáa*’ és eSa*Sási viszonyaink’ 
ügyélten iiémcliy áDalányos vonások.

Az „Allgemeine Zeitung“  f. e. 253dik számában Pestről 
ezeket közli: „Az idei gyapjumosás igen szépen ütött ki, ’s 
általában a’ gyapjú’ kezelése a’ silesiai és morváihoz már 
nagyon közelít. Sok termesztőnek mostani jelenléte a’ vevés- 
vágyat élénkítette, miután a’ szükség’ első kéztőli pótlására 
még soha kedvezőbb alkalom nem fordult elő. Az itteni úgy
nevezett „Wollentrepot“ aránylag keveset adott el, ’s által
ában inkább gyapjúm utatásnak , mint eladási raktárnak felel 
meg. Még sokkal nagyobb a’ titkolózás’ ’s elkiilönzés’ ked
velése , semhogy egy illy valóban hasznos intézet gyara
podhatnék.“

Ezen közlés sok igazat foglal magában; de ekkép állítva, 
a’ következményeknek túlságos mezőt nyit és olly irányt ad
ni látszatik , melly véleményemmel meg nem egyez. E g y  
r é g i  b i r k a  t e n y é s z t ő  ugyan — kivel én tökéletesen egyet
értek — a’ „Ilirnök’“ 29dik számában ezek ellen már felszó
l a l t , kijelentvén, mikép ezen gyapjuraktár nem annyira az 
abban résztvevőknek, mint inkább az egész közönségnek nem 
keveset használt, ’s a’ gyapjuár ezen zsenge intézet nélkül
10, 15 forinttal alább szállott volna; de mind a’ mellett még 
az untatás’ engem érhető vádja sem tartóztathatott meg, né
melly észrevételeim’ közlésétől, még pedig (’s ezért bocsána
tot kérek) doctrinario modo! Annyi sok hasznos ismeret, 
tapasztalás , észrevétel létez e’ széles világon , mellyet kiki 
tud , kiki ösmer, ’s tán épen azért gyümölcsteleniil száll egy
től másra, mert nem találkozott egy szemtelen, ki közre ki
kiáltsa. JNehogy tehát itt is úgy járjunk , halljuk magát a’ tár
gyat egy kissé ’s nem engem.

Az „Allgemeine Zeitung’“ levelezője elsőben is a’ magyar 
gyapjút a’ külföldihez nagyon közelíteni látja. Ez igen örven
detes, ha nem öncsalás; de úgy vélem, néhány tenyésztőt 
kivéve, a’ nagyobb tömeg — ’s ig y a ’ többség, melly hatá
r o z , még mindig nincs eléggé utána, ’s a’ birkést ’s csak 
mindig a’ birkést ’s legfeljebb a’ tisztet okozza, ha a’ birke 
nem jól f i z e t ;  sokan pedig, kik haladásnak indultak, egy 
kis árzakkanás, vagy azon megnyugtató jóslás miatt, hogy 
a’ birkatenyésztés’ fénypontja hanyatlik, megdöbbenve meg
állónak , ’s minden jávítási projectummal ha nem is hagynak 
fel egészen, azt legalább elhalasztják, ’s az által a’ tett elő-

lépést is ,  nagy mértékben megsemmisítik. És igy habár az 
előhaladást szívesen elismerem ; véleményem szerint kiállí
tásra alkalmas sok gyapjúval mégsem bírunk , ’s a’ Wollen- 
trepot, még most legalább, gyapjumutatásnak sehogy sem 
felelhet meg. Igen károsnak tartom én az olly időelőtti hir
detést, ’s ha találkoznék, mit nem reményiek, kiilvevő, ki 
ezen hirdetésre útnak indulna, kénytelen lenne úti költségét 
’s a’ várt hasznot nem a’ silesiai ’s morváihoz hasonló után, 
de a’ még mindig nagy bőségben találtató magyar gyapjúkból, 
a’ termesztő’ nagy megszomorodásával kikeresni, azaz olly 
gyapjúért, melly kedvezőbben kezelve 100 forintot érne, 80at 
igérjii, ’s -— — tőzsérek által fele haszonra megvétetni. 
Többeinknek véleménye szerint ez szolgáltatott okot egy gyap
juraktár’ elkezdésére , t. i. gyapjúnknak szomszédainkhoz ké
pesti csekélyebb ára, mellyet főleg annak kezelése és vásár
aink’ hiányának tulajdoníthatni. Ezen két akadály’ lehető tá- 
voztatására gondoltuk czélirányos módnak a’ raktárt. Nem 
akarja senki ez által (melly különben is igen vékony mód
lenne) a’ külföldieket arra szorítani, hogy nemtiszta gyap- 
jainkért annyit adjanak , mint a’ jól kezelt külföldiért, sem 
nem a’ minden adásvevésnél keriilhetetlen közbenjárót elmel
lőzni, vagy a’ termesztőkből speculantokat formálni, mert 
hiszen tudja azt minden — kivált magyar gazda, hogy tűr
hető áron jobb neki termesztményén túladni, mint a’ legfel
sőbb árra speculálni. — Állítsuk csak áruinkat olly lábra, 
hogy a’ kereskedő ö r ö m e s t  többet a d h a s s o n ;  hozzuk 
jobb rendbe vásárinkat; adjunk hozzá egy kis állhatatossá
got ,  bizonyosan megsziinend azon boszantó különbség; de 
nem tüstént — mert mindenhez idő kell. A’ vevőnek épen 
olly szükség mint az eladónak tudni ,  mennyi, h o l , mifé
le gyapjú vagy portéka létez ? Kérdem most, bona fide ki 
mondhatja ezt Pesten csak némi hihetőséggel? A’ jobban 
kezelt gyapjút, ha volna is ,  a’ termesztők közűi senki sem 
’s csak a’ tőzsérek’ serege látja , de titokban is ta r t ja , ’s igy 
ezen józanabb bánásra vezethető példa egészen elvesz. Kép
zeljük már most azon 60 — 70 ezer mázsa gyapjút, melly 
mint mondják az utolsó vásárkor Pesten megfordult, ’s melly 
mint mondják felényiig eladatott, nem ugyan egy, de a’ mos
tani 500 sötét tisztátalan raktárak helyett, 3, 4 alkalmatos 
helyen összesítve, ’s annak nagyobb részét jól kezelve, — 
mire egy kis jóakarat ’s nem tökepénzek kivántatnak — kér
dem, nem jönne e maga a’ gyámok, vagy kereskedő-vevő,

nem igyekeznék e a’ hátramaradt tenyésztő a’ többiek után, ha 
egy helyen, egy tekintettel összesítve láthatna 12, 15 vagy 
csak 8 ,  10 ezer mázsát? E ’ részben tehát nagy igaza van 
azon említett jelentésnek , midőn a’ titkolózások és elszige
telések ellen , mint egy factum ellen panaszkodik; de hogy 
ezek akadályul szolgálhassanak a’ jobb elrendelésnek , soha 
nem hihetem, ha csak egy kis időt nyerhetnek magyar hon
fitársaim a’ hideg megfontolásra. — Hogy a’ raktárból arány
lag kevés adatott el, nem tagadhatni; de vizsgáljuk meg 
kissé annak okait. A’ jó vásárnak, azaz az élénk adásvevés- 
nek fő alapja, hogy az eladó árujának igazi becsét ösmerje, 
a’ vevő ne csak tudja, de t u d h a s s a ,  mit Ígérhet az áruért? 
azaz az áru vagy termesztmény olly állapotban allittassék ki, 
hogy becséről ítélni lehessen *). Ott, hol az eladó vagy ve
vő túlbecsüli állását, nincs vásár; ot t ,  hol többször sokat 
nyert az eladó vagy vevő, megszűnik vásár lenni; ’s csak 
ott keletkezik ismét, hol eladó ’s vevő a’ nyereségen baráti 
módon osztoznak. — Ezeket körülményeinkre alkalmazva, 
azt állítom: hogy eddig Magyarországban gyapjú- vagy egyéb 
vásár, a’ szó’ szoros értelmében igen kevés létez. Az eladó 
(legyünk igazak) többnyire nem eladási vágvgyal, de s z o 
r o n g a t ó  e l a d á s i  s z ü k s é g g e l ,  ’s portékájának becsét 
nem ismerve jelen meg; az igazi közbenjáró- vevő portéká
inknak nemhelyes kiállítása felől értesítve , rósz utaink, ke
vés h i te lünk ’s a’ t . ’s a’ t. miatt meg nem jelen; de ott vannak 
ám helyettesei a’ tőzsérek, a’ közbenjáróknak közbenjárói, 
kik minden eladónak legbelsőbb házi körülményeit, sőt sze
mélyes tulajdonit, gyönge oldalait ösmerve , az eladóval azon 
méhesgazdaként bánnak, ki némellykornémelly köpüjének az 
átévezésre kevés mézet hagy.

Illy körülmények között kinyittatik a’ gyapjuraktár, tudva 
levő minémiiségben néhány ezer mázsával ellátva, ’s épen 
midőn a’ gyapjukereskedés valódi és képzelt okok miatt majd
nem megakad. De hiszen segít azon — úgy gondoljuk — a’ 
raktár, ’s mi majd mindjárt első évben az egész köpüt ma
gunk’ számára vágjuk ki. Ennélfogva Li e d e r n  a nn S. F. ur
nák), a’ raktár’ ösmeretes ügyességű és becsületérzésii gond
viselőjének, olly gyapjuár-minimumok határoztalak , mellyek

*) P. o. a’ tisztátalan gyapjú’ finomsága és gyöngédsége felől a’ leg
jobb gyámok sem ítélhet, ’s nem tudhatja előre, hány percentet 
veszít a’ gyármosás által..

Minthogy a’ „ I lir ilÖ S i’“ eddigi nagysága nem elegendő mindazok’ elfogadására, mik benne a’ jövő évtől kezdve megjelenendők: azért 1838- 
diki ianuariustóí fogva a’ főlap mellé, melly eddigi nagyságában megmarad, számonkint fél ív, szintazon linóm yelinpapiroson, fog járulni, egy
szersmind az egészre uj, különösen e’ végre megrendelt betűk használtatni. Ara az igy megbővült Hírnöknek is csak az marad, mi eddig volt. 
Előfizetésekre a’ mostani pesti vásár is kedvező alkalmakat nyújt. A’ lapnak szellemi elrendezéséről rövid idő múlva külön tudósítás által fog 
a’ tisztelt közönség értesittetni.
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alatt Irland n yög , különben minden egyeneslelkü erabei* a 
parlamenten belül és kívül sietne ezen sérelmeken segitni. 
Megvesztegetés, ijesztés, a’ reformbill’ hiányai s a papság 
nagy részének kétszínű magaviseleté e’ pillanatban a mélyeb
ben látók’ bölcs és jóakaró érzelmeit elnyomták; de meg va
gyok győződve, hogy e’ boldogtalan beíolyas nem sokara 
elenyészendik és hogy, ha mi Dublinban a szükséges sza
bályokról tanácskozandunk, hogy azokat a parlament s kor
mány’ vizsgálata ala bocsássák, ezek ellogadandok lesznek.

A’ legjobban sikerült gunyképek’ egyike mostanság az ,  
mellyen O’C o n n e l l  mint Ördög sakkot játszik M e l b o u r n e  
lorddal ennek lelkére, mit a’királyné mint Britannia szomor- 
gó szánakozással néz ’s épen azon ponton látszik állani, hogy 
játék- ’s igy lélekvesztett védenczétől elforduljon, lllyesini 
tetszik a’ toryknak , kik O’Connellt teljességgel megtestesült 
ördöggé akarják te n n i , ámbár az elfogulatlanok, minden hi
bái mellett i s , Irland’ őrangyalának méltán tarthatják és 
tartják.

Canadából September’ ló ró l költ tudósítások szerin t,  az 
angol kormány elleni szegülés ott napról napra jobban te r
jed és gyarapszik. Több gyűlések ta r t a t ta k , mellyekben el
határozta to tt ,  hogy ezen ellenszegülés mellett állhatatosan 
megmaradjanak.

Franczlaország*.
S á n d o r  vvürtembergi herczeg és nője October’ 24dikén 

Trianonból elutaztak Németországba.
A’ , ,Temps“ szerint a’ franczia kormány elhatározta, Con- 

stantinet birtokában m eg tar tan i; mi valóban sok költségbe 
kcriilend, mivel Bona ’s Constantine között legalább is há 
rom köriilsánczolt tábort kell felállítani ’s mindegyiket 2 —300 
emberből álló őrizettel ellátni.

A’ , ,Moniteur“* October’ 26ról je len t i ,  hogy a’ király a’ 
hadminisler’ javas la tá ra , oct. 25kén költ rendeletnél fogva, 
V a l l é e  vezérhadnagyot (Generallieutenant) az Ejszakafri- 
kában levő franczia birtokok’ ideigleni főkormányzójává ne
vezte ki.

Gróf V a l l é e  general 63 esztendős és 43 év óta van hadi 
szolgálatban. Legelőször 1795ben tüntette ki magát mint pat- 
tantyuskapitány a’ vvürzburgi csatában ; aztán jelen volt a’ né
met- és spanyolországi táborozásokban, ’s I S l l be n  osztály
vezérré l e t t ;  továbbá XVÍII. L a j o s t ó l  a’ pattantyusság’ fő 
felügyelőjévé neveztete tt 's a’ becsületrendnek, mellynek 1804 
óta már kiskeresztes vitéze v o l t , nagykeresztjével ajándékoz
ta to k  meg. 32 ostromban vett részt.

A’ király két képet rendelt m eg , mellyeknek egyike Con
stantine’ ostromát, másika a’ vitéz Damrémont general’ ha
lálát ábrázolja.

A’ Notre-l)ame egyházban ta rta to tt  Te-Deumon több mi
nisterek, marsalok , generálok s tb .,  ugyszinte a’ hatóságok 
is jelen voltak. A’ nagymisét a’ párisi érsek mondotta.

a’ legkedvezőbb körülmények közt és csak több évek után 
lennének maximumnak elfogadhatók. Liedemann ur ehhez 
kötve az árt a’ vevővel közli (mert igen sokan já r tá k ,  nézték 
a’ raktári gyapjút ’s kérdezősködtek utána) és oh váratlan tü 
nemény! azonnal megszakad a’ vásári fonal; de miért?- — 
mert a’ vevő tapasztalván, hogy Liedemann úrral alábbi árra 
nem alkhatik , ’s a’ követelt árt nem adhatja , a’ nélkül, hogy 
Ígérne valamit, odább teszi sátorfáját,  mire elegendő oka 
van ,  mert más vevőnek á g y a t  v e t n i  nem akar. — Helye
sen jelenti tehát az Allgemeine Zeitung , hogy sok tulajdo
nos’ jelenléte a’ szükségek’ első kéztőli p ó t lá sá t ,  azaz az 
adásvevést előmozdítá; mert helyszínen a’ tulajdonosra a’ 
körülmények legélénkebben ha tván , szükségeit azokkal Ösz- 
szeegyeztetni iparkodik; ha kinek pénzre van szüksége, a’ 
vásári minimumon alul is kénytelen menni, ’s jól te sz i ,  ha 
elad; kinek pénzre nincs szüksége, a’ vásári maximumot is 
határozhatja minimumának, ’s igaza van, ha el nem ad. A’ 
raktárnak végczélja : az illendőbb ár- és a’ morva - silesiaihoz 
közeledése; de ezt előkészület nélkül ’s hirtelen nem érhetni 
el ,  s csak több évek’ közvetlen következése leend , midőn t. 
i* gyapjúnk ( s ez más portékára is alkalmazható) minémiiség- 
ben , kezelésben szomszédainkét tökéletesen u to lé r i , vagy t a 
lán felülmúlja, mi nem lehetetlen. Vevőket kell tehát ez á l
tal a raktárhoz szoktatni,  jobban kell mosni ’sa’t.

A Gazdasági Egyesület,  utolsó ’s úgy látszik közmegelé
gedést nyert határozatánál fogva, a’ gyapjuraktárt és az újon
nan építeni szándéklott nemzeti lóiskolát olly tárgyaknak t e 
kinti, mellyek különválva elegendő erővel bírnak önállásra ,  
s azon összefüggést, mellyet előbbi közgyűlésében czélszerü- 

n e k v é l t ,  mind kettejekre inkább ártalmasnak nyilatkoztató.
így is jú ,  csak sem egyikkel sem másikkal ne hagyjunk 

fel,  s az egynek ’s másnak kedvelői fogjanak kezet. Legkö
zelebb a gyapjuraktárt illetőleg , a’ gyapjúnak 6 egymást kö
vető év alatt a’ raktárba száll í tására , aláírási ívek, mellyek 
a feltételeket bővebben k im utatandják , fognak bocsátatni,  a’ 
ki addig is kívánna aláírni,  régi aláírási ívre Liedemann S. F. 
urnái teheti. Igen kedvező előjelnek nézhetni,  illyen raktár
aknak a haza’ több részeiben szándéklott felá llí tását,  ’s cse
kély értelmem szerint nem látom á l ta l ,  hogy miután a’Pest- 
re szállítatni szokott gyapjú’ nagy tömege, egy raktárban 
úgysem térhetne el semmikép, miért nem támadhatna több 
illyes, 2 ,  3 magában P es ten ,  ’s p. o. a’ gyapjúk’ különböző 
minőségei szerint, kétnyiretü , egynyire tü , úgynevezett „ci- 
garra“  gyapjúra. Ezen intézetek — bizton állíthatni — nem
csak a’ birkatenyésztésnek, de nekünk is igenjói fognak esni.

Ezen hoszú beszédnek tehá t ,  kegyes olvasó, rövid tartalma 
azon kérésem honosimhoz intézve:

a) Hogy miután gyapjuraktárt ’s vásárt nagyobb mennyi
ségű ’s jó gyapjú nélkül megindítani nem le h e t ,  a’ Gazdasá
gi Egyesület’ fentebbi határozatához alkalmazott aláírási ívet 
írják a lá ,  ’s a’ gyapjú’ jobb kezelését ’s nemesítését kis figye
lemre méltassák, bőven (de nem rögtön) karnatolandót.

A’ „Moniteur“  jelenti, hogy gróf Damrémont’ teste az in- 
validházban fog eltakarittatni ’s mind az ő , mind a’ vele 
Constantinenél elesett bajnokok’ emlékére gyász isteni-tiszte
let tartatni.  — Damrémont 1783ban született;  1803ban a’ 
katonaiskolába ment ’s azt 1804ben hagyta el mint hadnagy; 
1830 óta vezérhadnagy’s 1835 óta pair volt; özvegyet’s há
rom gyermeket hagyott maga után.

Az oct. 22kei „Toulonnais“  következő részleteket közöl 
Constantine’ bevételéről: ,,A’ hadsereg October’ 6án ért Con
stantine’ falai alá ’s a’ mansurai síkon tábort ü tö t t ,  honnan 
az első ’s második brigád Koudiat-Ati felé küldetett.  A’ Qued- 
Rummel folyamon át kellett menniök, melly az eső által na
gyon meg volt áradva ; e’ hadmunkálatot még jobban nehe- 
zíté azon körülmény, hogy az ágyuk is ez utón valónak szállit- 
tatandók. lOkén ismét szép idő lön, minek következtében az 
ágyutelepek elrendeztettek ; de az esőzés csakhamar újra 
beállván, lehetetlen volt a’ tüzelést elkezdeni. A’ bey’ h ad 
serege, melly a’ koudiat-atii hegyek mögött vön állást, az os- 
tromi munkálatokat felettébb háborgató: mindazáltal l lk é n  
a’ tüzelés elkezdődött ’s más nap reggel rés nyittato tt ,  inely- 
Jyet midőn D a m r é m o n t  general néhány főtiszttel meg 
akara vizsgálni, őt egy ágyúgolyó ke t tészakasz to tta ; P e r r e -  
g a u x  generált pedig azon pillanatban, midőn oda a’ végett 
közelített , hogy a’ holttestet félrevitesse, egy puskagolyó érte, 
melly orrának egy részét szakasztá el ;  de azért mégis helyén 
maradt. Ekkor V a l l é e  general, a’ pattantyusság’ parancs
noka, átvévén a’ hadsereg’ fővezérségét,  parancsot adott a’ 
rés’ megrohanására. 12kén ’s 13kán az ostrom négyszer ujit- 
ta to tt  meg hiába; de az ötödik ostromnál N e m o u r s ’ bri
gádja erősen a’ résbe nyomulván, ez állásban uj viadal kez
dődött,  még kétségbeesettebb mint előbb, mivel minden há
zat külön kellett ostromolni. Nemours herczeg hiába iparko
dott véget vetni az öldöklésnek, melly csak akkor szűnt meg, 
midőn a’ hadak 13kán a’ várost egészen elfoglalták. A’ her
czeg megparancsoló, hogy mindazon seborvosok, kik a’ meg
sebesített francziákra nézve nem voltak elkerülhetlenül szük
ségesek, A h m e d  beyliez küldessenek, a’ sebhedt arabok’ 
ápolása végett. J o i n v i l l e  kir. herczeg 1 5kén, negyvennyolcz 
órával a’ város’ elfoglaltatása u t á n , 3000 em b erre l , kiket 
B e r n e l l e  ezredes vezérelt,  ’s egy eleségszállitványnyal, 
mellyre igen nagy szükség volt, érkezett meg Constantinebe. 
A’ mindkét részről megölettek és sebhedtek’ száma meg pon
tosan meg nem határoztathatik  ; hanem az arabok’ vesztesége 
mintegy 6000 emberre becsü lte t ik ; más (arab) tudósítók 
10,000-et mondanak, hozzá adván , hogy a’ francziák körül
belül 6000 embert vesztettek; azonban mindegyik adat nagyí
tottnak látszik. A’ bey’ hada e lszé led t , ’s inegveretése az 
iránta ellenséges indulattal viseltető néptörzsökök által két
ségkívül tökéletességre fog vitetni. A’ francziák a’ városban, 
mellyet főkép a’ bugiai kabylok védelmeztek, sok hadi ’s éle
lemszert találtak. Damrémont general’ halálán kiviil a’ fran
czia sereg C o m b e s  vitéz ezredes’ veszteségét i s , ki a’ ne

ő) Hogy akár Liedemann urra bízzák az eladást , ki — 
nem kételkedem — várakozásuknak tökéletesen megfelelend, 
akár m ásra ,  vagy magok adják e l :  mindig meghatalmazott 
gazdája legyen gyapjoknakPesten , k i,  akármikor jön a’ vevő, 
vele végezhessen, azaz b e s z é l h e s s e n ,  alkhassék.

c) Ha pedig előre határozzák á rá t ,  az időjáráshoz alkal
mazottat szabjanak; mert ezen rak tár’ főczélja , a’ gyapjuár’ 
növekedése, csak idővel a’ gyapjúk’ nemesítése által eszkö
zölhető. —

„É s  e z ,  u ram , nevezetes tá rgy !“  egy már nein élő isme
rősöm’ szavajárásaként.

Monokon, oct. 26kán 1837. Gr. Andrási/ György.

Fölt!- és népismeret.
Malerischer Atlas, und beschreibende Darstellungen aus dein Gebiete 

der Erdkunde. Herausgegeben von E d u a r d  P o e p p i g .  Leipzig, 
H a r t l  e be  n’s Verlagsexpedition, 1838. (Első füzet; n. 8- 48 1. és 
három aczélmetszet.)

E ’ jeles munkának, mellyet mind a’ terv’ nagyszerűsége 
és alapossága, mind külső pompája miatt méltán vállalatnak 
m ondhatni,  ajánlatára már csak azon két név is ,  mellyet 
homlokán visel, hatalmasan ösztönöz minket, valamint e’ 
két név bárkinek is elegendő kezes , hogy i t t  csupán velőst, 
tanulságost és Ízletest várhatni. A’ munka ugyanis P o e p p i -  
g é ,  ki Délamerikában tett utazásának kiadása óta olly jeles 
helyet foglalt el a’ németországi geo- és ethnographusok kö
z ö t t ! ’s a’ munka H a r t  l e b  é n é ,  ki ez ú t ta l ,  úgy látszik, 
versenyezni akart angol mintáival: olly miivészlegiek az aczél- 
m etsze tek , olly különösen finom a’ papiros , olly rendkívül 
t i s z ta , hibátlan és könnyen olvasható a’ nyomtatás. — A’ 
mi korunk’ gyorsan haladó civilisatioja előtt mindenfelé ros
kadoznak a’ falak, mellyeket a’ nyelv’ és erkölcsök’ külön
bözése, a’ közlekedés’ természeti akadályai, e lő ítéletek, ’s 
néha még a’ kölcsönös gyíílölség is a’ nemzetek között emel
tek ’s a’ kifejletlen társasállapot’ durvaságát ’s magasabb é r
zékek- és kivánatok-nélkiiliségét fentartották. A’ műveltebb 
világrészekkel! társalkodás’ nagy és sokféle hasznait ma már 
olly vidékek és tartományok is elismerik , inellyektől csak 
egykét emberkor előtt is ősi szokások és törvények minden 
idegent eltiltónak, vagy a’ mellyekben , ha belépe tt ,  az ide
gent minden nyomon élet- vagy szabadságveszedelem fenye
getők. Valamint igy , kivált a’ kereskedés’ növekedő szüksége 
á l ta l ,  az emberfajnak még nyers ágazati is örömest nyújta
nak a’ kölcsönös értekezhetésre kezeket ’s nyitják meg a’ kö
zös ül ősnek b ir tokaikat: úgy más részről a’ mindennemű szí
nű és tartalmú tudósításoknak és leírásoknak száma is napon
kint szaporodik, jeléül annak, miképen a’ föld- és népisme
reti tudományok, kivált újabb és tisztább forinájokban, mind 
több és több kedvelőkre találnak. Ez által egyszersmind azon 
szükség tám ad, hogy az e’ nemű ismeretek’ szaporodtával ’s 
emelkedésével a’ nagyobb publicum is nyomot tarthasson ; 
miokért már valóban több újabb, részint igen becses,  u ta

gyedik brigádot vezérlé, méltán fájlalja. Mint mondják, a’ 
sebhedtek Francziaországba küldetnek, a’ betegek pedig Bo- 
nában hagyatnak. Azon hir, hogy V a l l é e  general segítséget 
kívánt, alaptalan.“

A’ „Constitutionei“  hírlapnak egyik levelezője Toulonból 
jelenti, hogy a’ franczia hadseregnek constantinei vesztesége 
3000 emberre becsültethetik. A’ lakosok kor- és nemkülönb
ség nélkül mind kardra hányattak ( ! ? ) .  T  r e z e i  general 
megsebesittetett ’s L a m  ő r i  e i e r e  ezredes’ fölgyógyulása 
igen kétes.

A’ „Commerce’“  October’ 26kai toldalékjában is hivatalos 
tudósításokból és privát levelekből érdekes adatok közöl- 
tetnek Constantine’ elfoglaltatásáról ; különösen a’ követke
zők részint pótlékul, részint felvilágosításul szolgálnak a’ 
fentebbiekre nézve: „ V a  11 é e general mihelyt általvette a’ 
fővezérséget, haladék nélkül parancsot adott az ostromra. 
— E ’ parancsra hadaink a’ falak ellen rohantak ’s egy pil
lanatig a’ rés’ birtokában m arad tak ; de szerfölött kemény 
puskatüzzel fogadtatván ’s igen erős ellenállásra találván, 
visszavonultak; a’ pattantyusság folytató tüzelését. Az ost
rom más oldalról ugyan m egu ji t ta to t t ; de sikeretleniil ; az 
őrsereg olly dühhel védelmezte magát, hogy az uj megtáma
dásokat más napra kelle halasztani. — Félni leliete, hogy 
a’ katonák elcsüggednek, ’s a’ megszállásnak rnég néhány na
pig ta rtása’ esetében az eleség is elfogyhatott volna: ennél
fogva éjjel hadi tanács tartatván e lhatároz ta to tt ,  hogy min
den hatalmukban lévő eszközöket elővegyenek a’ városnak, 
bá rm ibekerü ljön ,  elfoglalására. Az ágyuk, azon kőfalat,  
melly a’ két délnyugati kaput összekapcsolja, le lőtték; ekkor 
hadaink a’ város’ első házait megpillanták , ’s az ostromlot- 
tak’ ellenszegülése ’s azon érzékeny veszteségek által , mely- 
lyeket szenvedtek, ingereltetve, dühösen rohantak a’ résre ’s 
ezt az ostromlottak’ tüzelésének daczára, valamint az ágyu- 
telepeket is, elfoglalták. A’ sáncz be volt véve; de a’ város 
még ótalmazta m a g á t ; mert a’ törökök nem ismernek eapitu- 
latiot. Katonáink díszesen viselték magokat; de itt  egy sö
tét kép következik: minden házat ostrommal kellett elfog
lalni és szörnyű volt a’ vérontás. Hasonló jelenetek nem 
újultak meg Saragossa’ ostroma óta ; elkeseredett katonáink 
nem kegyelmeztek többé senkinek. — Nem tudjuk, mi történ
hete tt  a’ cantarai kapunál, hogy rajta az őrsereg’ maradványa 
’s a’ lakosok kifuthattak. N e m o u r s  herczeg a’ város’ zsák- 
mányoltatását meg akarta gátolni ; de lehetetlen volt pa
rancsait végrehajtatnia. — Vallée genera l ,  h ihetőleg nem 
tudván, milly utasításokat adott a’ kormány Damrémont ge
nerá lnák , parancsokat kért ,  ’s ezeket Constantineben fogja 
bevárni. — Veszteségünk holtakban 1000 t i s z t r e , a ltisztre 
’s közemberre , sebhedtekben pedig 12 — 1500ra tétetik. A’ 
hivatalos tudósítások csak 300 holtat ’s ugyanannyi sebhed- 
te t  említenek. Az ostromlottak holtakban 6000 embert veszí
te t tek ,  ide nem számítván azon lakosokat ,  kik mint kato- 

I náink’ elkeseredése’ első hevének áldozatai estek el. — A’

zási és földleirási kivonatok ’s folyóiratok jelentek meg az-ok’ 
számára , kiknek magokban a’ költséges és terjedelmes kú t
főkben meríteni sein módjok sem alkalmok. Angliában tám adt 
legelőször a’ gondolat:  ezen kivonatokat vagy időszaki köz
leményeket számos réz -  és aczélmetszetekkel e l lá tn i , akar 
puszta fényűzés volt aztán e’ gondolat’ ébresztője, akar azon 
nem alaptalan tekinte t,  hogy a’ legjelesebb szó- és könyvbeli 
előadás i s ,  mind kellemben mind világosságban, tetemesen 
n y e r jé l  készült rajzmüvek á l ta l ,  mellyek a’ képzeletnek ta 
gadhatatlanul irányt ’s határozottságot kölcsönöznek. E ’ né
zetek ’s példa után indult ,  legelső Németországban, az i t t  
vállalkozó tulajdonos - könyvárus , midőn „Bilderm igazin fü r  
allgemeine Weltkunde“ czímii gyűjteményét (2 k ö t . , 72 aczél- 
metszette l; ára IS ft. p.) kiadó, melly a’ közönség’ részéről 
olly élénk részvétet és m éltatást ta lá l t ,  hogy csak külső aka
dályok’ váratlan közbejövetele okozó a’ folytatástól elállást. 
M ost,  midőn az előbbi vezéridea mellett különösebben az véte
te tt  czé lú l , hogy olcsó, havi füzetekben olly munka adassék, 
melly a’ geogrophiai ismereteket minél szélesebben és izlete- 
sebben, de egyszersmind úgy terjeszsze e l ,  h o g y  a’ t á r 
g y a k ’ m e g v á l a s z t á s a  és  k i d o l g o z á s a  m a g a s a b b ,  
a z a z  t u d o m á n y i  ’s h a s z n á l h a t ó s á g i  k i v á n a t o k -  
n a k  i s  m e g f e l e l j e n :  a’ kiadóság legelőbb is egy biztos 
szerkesztőről és főintézőről gondoskodott, kit lipcsei pro
fessor P o e p p i g  urban valóban a’ legkielégitőbb mértékben 
talált fel ; maga részéről pedig , mint a’ legelső szempillan
tás m uta tja ,  nem kiméit semmi szo rga lm a t, hogy a’ munka, 
különösen a’ képek, minden kívánatnak megfeleljenek. —- A’ 
munka havi füzetekben, mindenike három finom aczélmet- 
szettel ’s három Ívnyi t e x t t e l , jelenik meg; egyegy kötet 12 
illyen füzetből fog ál lani ,  ’s minden füzetnek ára csak 36 kr. 
pengőben , előrefizetve az elsőnél a’ tizenkettedikre ugyan
csak 36 krral. (Pesten előfizethetni Hartleben’ könyvkeres
kedésében , Váczi-utcza , a’ Hét-választóval szemben.)

Mi e’ jeles munkát,  melly az újabb képes könyvek között 
minden joggal a’ legelső helyek’ egyikére ta r t  szám ot,  nem 
hiszsziik kedvezőbben m egism erte the tn i,  mint ha az előttünk 
fekvő első füzet’ textjéböl az i t t  következő mutatványt adjuk, 
mellynek ta r ta lm a ,  úgy véltük , olvasóink előtt nein lesz ér
dektelen.

C u b a. #)
A’ ki Nyugotindiában legelőször száll p a r tra ,  annak igen 

különös tapasztalásokra kell készen lennie. Egy sereg fél
meztelen neger rabszolga,  kiket uraik reggel dologkeresésre 
eresztenek k i ,  hogy estve lagalább is 5— 6 reált hozzanak 
haz a ,  lármásan ’s annál erőszakosb tolakodással veszi az 
érkezőt körül,  minél ügyesebbek, az e’ fajnak saját ravasz
ságnál fogva , az uj és a’ jószivü embernek kitalálásában. 
Azonban i t t  is észre lehet venni a’ különbséget,  mellyet a’

*') JL. aa imént érdeklett munkát 1. 9 12.



bcynek Constantine’ bevételekor még 10— 12000 emberből 
álló hadserege volt; de 14kén a’ szökdösés inár elkezdődött. 
— Hihetőleg e’ beymegyét (Beylik) könnyen megtarthatjuk 
’s uralkodhatunk benne azon néptörzsökök’ segedelmével, 
mellyek Ahmed’ kormányát immár megunták. Azon határo
zat, mellyet kormányunk hozni fog, az afrikai gyarmat jö 
vendőjére nagy befolyással leend.“

A’ „M oniteur“  oct.2 5ig nem közlötte a hivatalos tudósítást 
Constantine’ bevételéről; azonban a’ „C harte’“  oct. 2öai szá
mában többi közt ezek foglaltatnak: „Az ostromárok 9kén 
ny itta to tt  meg; a’ megszállásnak egész ideje alatt a’ törökök, 
kik a’ várost védelmezték, makacs ellenállást mutattak. Az 
utolsó ostrom 13kán tartathatott.  Azon pillanatban, midőn 
Damrémont megöletett,  N e m o u r s  herczeg épen mellette 
volt. — V a l ó é  general,  egy agg katona,  ki sok ütközet
ben vett részt, azt Írja, hogy soha sem lá to tt  hevesebb csa
t á t ; sofia sem lá t ta ,  hogy a’ franczia katonák nagyobb vi
tézséget fejtettek volna ki. A’ tisztek ez alkalommal különö
sen ki voltak téve a’ tűznek; de sajnos és nagyszámú vesz
teségeket is szenvedtek. Tizenöt minden rendű tisztet emlí
tenek , kik a’ csatatéren maradtak. A’ már nevezetteken kívül 
H a c q u e t  kapitány és két hadsegéd megölettek; D u m a s  
a’ király’ hadsegéde pedig és I li e b e  p a n  s e ,  kinek te s t 
vére a’ tavalyi táborozáskor leié halálá t,  sebbe estek. — 
A h m e d  párthiveitől kísértetve a’ pusztába fu to tt ,  hol ro 
konai vannak. — A’ lakosok többnyire a’ városban maradtak, 
hol a’ rend helyreáll i tfa to t t ; ők hadseregünk’ számára ele- 
séget szállítottak. A’ kalifa, ki a’ beyjel csaknem nyilvános 
ellenségeskedésben él t ,  sietett meghódolni. —• A’ hadsereg 
Constantine’ falait nem hagyta el. A’ fenyíték olly szorosan 
megtartatik ’s minden olly gondosan volt elintézve, hogy a’ 
fővezér’ halálának sajnos esete sem okozott egy pillanatig is 
rendetlenséget a’ hadmunkálatokban. — Minden tudósítások 
egyhangúlag említik azon hidegvérüséget, mellyet N e m o u r s  
herczeg e’ veszélyes csatában m uta to tt ,  ’s ebbeni dicsőséges 
részvételét. — Constantine jól megerősített város volt ’s igen 
ügyesen és élénken ó ta lm az ta to tt ; gyors bevételét minden 
katona a’ legfényesebb hadi te ttek’ egyikének tekinti.“

A’ „M oniteurnek“  egy rendkívüli száma oct. 26dika’ esté
jén végre több hivatalos tudósítását közli V a l é e  generál
nák a’ Constantine alatti történetekről,  mellyekből mi itt a’ 
legújabb adatút közöljük, ’s a’ má r a d o t t  részletekhez más 
párisi lapokból még némelly hiteles adatokat toldunk. , ,A’ 
Constantine elleni expeditio’ főparancsnoka, generallieute- 
nant gróf Valée a’ hadiigyministerhez. Constantine, Octo
ber’ lökán 1837. Minister ur! E ’ hónap’ 13dikán költ tudó
sításomban volt szerencsém jelenteni Kegyednek Constantine’ 
bevé te lé t’s generallieutenant gróf D a n r é m o n t ’ *) halálát, 
mellynek következtében az expeditioi had’ főparancsnokságát

*) Némelly párisi hírlapok Írják: D a m r é m o n t ;  valamint a’ tudósitó 
főparancsnok’ nevét: V a 11 é e.

én vettem át. — Most egy általányos tudósítást készíttetek 
hadunknak Medsez-el-IIamarból lett kiindulásától kezdve Con
stantine alá ju tásá ig  ’s mindazon ostromi munkálatokról, 
raellyeknek e’ város’ birtokát köszönjük. Reményiem, hogy 
Kegyednek e’ tudósításokat már ma megküldhetem; de fáj - 
dalmomra az illető tanúirományok nem ju tha ttak  idején ke
zemhez, ’s igy kénytelen vagyok annak elküldését a’ jövő 
gyorsposta’ elindulásáig halasztani. — Gén. P e r r e g a u x ,  
a' tábornoki kar’ főnöke, egy puskagolyót kapott képébe, 
oct. 12dikén, ugyanazon pillanatban, midőn general Danré
mont e lese tt ;  de a’ seb , noha veszedelmes, nem halá los ,  ’s 
reménylein, hogy ő még szolgálhatni fogja a’ királyt és a’ 
hazát; különben is e’ general egy pillanatig sem szűnt meg 
főnöki hivatalának viselésétől. — A’ király egy igen ügyes 
és hív szolgáját veszté el. C o m b e s  ezredes meghalt tegnap 
az ostrom alatt kapott sebeiben. Ezen veszteséget a’ had igen 
elevenen érzi. Mi mindnyájan csodáiéi voltunk az ő vitézsé
gének és hidegvérének az ellenség’ tüze alatt , sőt még azon 
pillanatban is ,  midőn a’ halálhozó golyók testét keresztül
járták. Beadattam magamnak v e s z t e s é g ü n k ’ f e l s z á m o 
l á s á t ;  az 97 halottra ’s 494 sebhedtre m egy, kik között 
15 tiszt halva ,  ’s 58 kisebb vagy nagyobb sebben. — Leg
első kötelességemnek Constantine’ elfoglalása után azt tor
t ám,  hogy a’ lakosokat lefegyverezzem ’s egyszersmind meg
szüntessem a’ rendetlenségeket, mellyek egy város’ megro- 
hanás által bevételétől elválhatatlanók. Gén. R u l h i é r e s - t  
neveztem ki Constantine városa’ főhadi parancsnokának. Az 
ő szilárdsága csakugyan erőt vett a’ katonák’ neki-heviilésén. 
A’ nyugalom nem késett visszatérni a’ városba , ’s a’ lakosok’ 
bizodalma éledezni kezd. Szorosan megtiltato tt ,  őket sze- 
mélyökben , vallásukban avagy vagyonúkban háborgatni,  ’s 
én megtiltottam a’ mosókba lépést,  mellyekben most a’ mos- 
limek háborítatlanul folytatják istentiszteleti gyakorlataikat. 
— A’ pattantyússág folyvást foglalatos, tárházakba rakni a’ 
fegyvereket, mellyeket a’ mindenfelé futó lakosok elszórva 
hagyának , egyszersmind számba vette a’ pa t tan ty ú k a t , inely- 
lyeket e’ helyben találtunk. Ez utóbbiak’ száma, mennyire 
eddig tud juk , 59 darab ,  mindnyája inkább vagy kevesebbé 
használható. Egy úttal ágyukat rendeltem a’ falakra vonatni 
’s mindeniket 20 töltéssel elláttatni lehető megtámadás’ 
esetére, mellyet azonban semmi körülmény sem tesz h ihe
tővé. — Az ingenieurtest már elkezdé betömni a’ rést ’s egy
szersmind becsuk minden nyílást,  a’ kapukat kivéve, melly 
a’ városba vezethetne. — A’ had’ élelmi felügyelősége, se- 
gittetve a’ helybeli elöljáróktól,  kiket hivataljokban megerő- 
sitettem , folyvást keresi és felkutatja a’ helybeli raktárokat. 
Máris annyi búza és árpa ju to t t  kezei a lá ,  mennyi a ’ had’ 
legelső szükségeit fedi. E ’ munka azonban csak lassan ha
ladhat  előre , mivel a’ város egészen ismeretlen előttünk; de 
mégis minden oda m u ta t ,  hogy gabonát elegendő bőségben 
fogunk találni. Az illető igazgatóság kenyeret s ü t t e te t t , ’s 
holnaptól kezdve rendszeres kenyérkiosztások történnek. De

nem voltunk illy szerencsések a' vágó marhára nézve, ’s a’ 
had még mindig a’ Medsez-el-Hamarból hozott hússal él. Re
ményiem azonban , hogy az arabok ezzel is rövid időn el 
fognak látni. Ugyanis vásárt nyittattam a’ Bab el-Uedi kapu 
előtt,  ’s a’ szomszéd nemzetségek’ jóindulata azzal biztat, 
hogy ők e’ vásárt a ’ szükségesekkel ellátandják. — Ahmed 
b ey , ki alkudozások által akarta megállítani ostromunk’ h a 
ladását épen akkor, midőn én már rést lövettem; nem te tt  
semmi lépést ezen alkudozások' újabb felvételére, mióta Con- 
stantineben vagyunk. Az arabok’ tudósításai az ö mostani 
hollétéről ’s állapotjárói igen különbözők. A’ leghihetöbbek 
szerint azonban Ahmed, miután a’ város’ bevéte tet t ,  e lha
gyatva párthiveinek legnagyobb ré sz é tő l , sőt kincseitől is, 
mellyeket magával e lv it t , megfosztatva , több napi járó földre 
távozott a’ várostól a’ puszták felé, i t t  a’ történetek’ folya
mát bevárandó. Embereket küldöttem ki, kik pontosan p u 
hatolják ki a’ helyet,  hol Ahmed tartózkodik. Gróf Mólé mi- 
nisterelnök úrhoz küldöm ma mását azon levélnek, mellyet 
Ahmed egy nappal a’ megrohanás előtt hozzám intézett,  va 
lamint a’ választ is ,  mellyet neki adtam. A’ ministerelnök 
ur kétségkívül közlendi Kegyeddel e’ két levelet,  valamint 
general Danrémont’ proclamatioját is Constantine’ lakosihoz. 
Mindezen iratok’ másai azon részletes tudósításhoz is fognak 
kapcsoltatni, mellyet legközelebb Kegyedhez intézendek. — 
Egyik legelső gondoin lesz , a’ királynak elejébe terjeszteni 
azon katonák’ neveit, kik magokat az ostrom alatt  megkü
lönböztették. Bátor vagyok reményleni, minister u r ,  hogy 
Kegyed támogatni fogja azon jutalomkéréseket, mellyeket szá
mukra Kegyedhez fogok intézni. A’ had vitézség és resigna- 
tio által tüntette ki m agát,  nagy szolgálatot te tt  hazájának, 
’s én bizoin a’ király’ igazságszeretetébe és jóságába ,  hogy 
megelégedését fogja vele éreztetni.  Fogadja minister ur . . . 
’stb. (Aláírva) Gróf V a l é e . “

Gén. Danrémont’ proclainatioja Constantine’ lakosihoz oct. 
I ld ik é n :  „Constantine’ lakosi! Agyúim falaitok alatt vannak; 
ezek le fognak döntetni,  ’s bajnokim városotokba bemenni. 
Ha nagy szerencsétlenséget akartok e lkerülni, adjátok meg 
m agatokat,  mig még ideje van. Bizonyosokká teszlek esküm 
a la t t ,  hogy hitveseitek, gyermekitek és vagyonútok tisztel
teim fognak , ’s hogy ti folyvást békében házaitokban ma
radhattok. Küldjétek hozzám emberséges embereket, hogy 
velők szólhassak ’s mindenről megegyezhessünk, mielőtt a’ 
városba bemennék. Pecsétes Írásomat fogom nekik adn i ,  ’s 
a’ mit megígérek, azt pontosan m ég is  tartom. (Aláírva) Gróf 
D a n r é m o n t . “  ( M á s n a p ,  u. m. oct. 12dikén a’ hírnök visz- 
szajött azon válaszszal , hogy a’ lakosok a’ város’ romjai alá 
akarnak temetkezni. — Ugyanezen napon azonban, kevés órá
val gén. Danrémont’ halála u tán , Ahmed bey az itt  következő 
levelet kiildé gróf Valóéhoz, a’ had’ főparancsnokához.)

Ahmed-lladsi bey’ levele az expeditioi had’ főparancsnoká
hoz : ,,A’ mi leghatalmasabb urunk ’s főnk El-Sid-el-IIadsi- 
Alnned basa’ részéről az algíri főkormányzó ’s hadi főparancs-

uagyobb és romlottabb várasok’ befolyása s z ü l t ,  h a ,  pél
dáu l ,  a’ havannai ,kikötőben tolongó negereket a’ matanzasi 
’s más kisebb helyi, sokkal szerényebb viseletűekkel össze
hasonlítjuk. A’ havannai, vera-cruzi és uj-orleansi negerek’, 
vagyis inkább minden alrendü színesek’ romlottsága közmon
dássá vált egész Ejszakamerikában ’s Nyugotindiában. Csú- 
szók és alacsonyak, midőn hatalom és szigorú kormány áll 
fe le ttök ,  ugyanők lopásra és minden erőszakra vetemednek, 
mihelyt magokat felvigyázat nélkül lenni vélik. A’ nyugotin- 
diai aljasb rabszolgák’ tekintete, kik t. i. a’ várasokban nap
számosokéi használta tnak, undorító behatással van az E u 
rópából érkező u tasra ,  ’s huzamosb ideig kell e’ szerencsét
len emberfajjal,  kivált az ország’ belsejében levő ültetvény
beliekkel, kik nem olly nyomorúak ’s erkölcstelenek mint a’ vá
rosiak ,  társalkodnunk, hogy vele valamennyire kibéküljünk. 
A’ másod rangú kikötőkben a’ neger már inkább közelít a’ me
zei- vagy ültetvényihez ’s nem használtatván kirekesztőleg a’ 
városban, nem kénytelen az itt nagyszám m al lakó , többnyire 
igen feslett életű mulattokkal társalkodói, kik,  mint mond
ják, a’ feketéket szántszándékkal megvesztegetik ’s elcsábítják. 
Matanzasban már könnyebben megszabadúl az ember tolakodó 
szolgálatajánlásaiktól mint Havannában, ámbár i t t  sem le
het mindenkor megakadályozni, hogy egyik vagy másik dé- 
vaj csoport,  nem várva hízelkedő szavaira választ,  a’ po- 
gyászt raj gyanánt ellepje ’s azt a’ többinek kigúnyolása mel
le t t  mintegy diadalomban elhurczolja. Minden legkisebb da
rabra egy ember j u t ,  ’s gyakran nem ok nélkül lehetne e’ 
zsaroláson boszonkodni, ha nem volna olly igen nevetséges 
lá tn i ,  mikép görnjedez és nyögdel egy széles vállú neger egy 
kis esernyőnek, mellyet kézre kapo t t ,  mázsányira szinlett 
terhe alatt . Másik, nem csekély kedvetlenség az idegenre 
nézve az ,  hogy , kivált a ’ kisebb helyeken, alkalmas haj lé
kot nem talál. Csak a’ legújabb időkben épültek Cubában, 
mennyire az égalj e n g e d i , európai szabású vendégfogadók, 
de illyeket a nagyobb városokon kívül épen nem találni. A’ 
fenállók rendszerint vagy éjszakamerikaiak’ vagy francziák’ 
kezeiben vannak, s kivúlök még csak nyomoré posadák lé
teznek , mellyekben csak a’ bensziilött fogadhat szállást ,  a’ 
kiilíöldi nem is lá tta tik  szívesen. Általában Cubán a’ benszii- 
löttek és idegenek igen észrevehetőleg válnak egymástól kü
lön. Ennek okát részint a creolok’ gyűlöletében minden ide
gen i r á n t ,  részint azon méltó tartózkodásban keresik, mely- 
lyel az idegen az aljasabb néposztályokkali veszedelmes ér in t
kezést kerüli. Akarmint legyen ez , annyi bizonyos, hogy 
Cubán nem ismerik azon szelíd és nyájas érzelmeket , mely- 
lyek C hilében, Buenos-Ayresben és Brazíliában a’ keresz
tülutazó idegent ’s a’ maradó benszülöttet összekötik; melly 
összeköttetés, ha nem válik is mindig az európainak erkölcsi 
épületére, legalább civilisatioja’ behatásának több uta t nyit 
’s a’ jó egyetértést eszközli és fentartja. Cubán ezen elkiilön- 
zés lalun is uralkodik, még pedig olly helyeken, hol az ü l
tetvények lioszu lánczolatot képeznek, ’s felváltva a’ cubaiak

’s idegen telepedettek ál tal  biratnak. I t t  is külön él kiki ,  ’s 
olly elszigetelt köröket ’s gazdálkodást alkot,  hogy némelly 
vidékeken , például a’ laguna-de-palosi szép kerületben ’s a’ 
san-luisiban a’ délpartokon, kirekesztőleg franczia vagy an
gol n y e lv , szokás és társalkodás uralkodnak. Egyébiránt 
magok Cuba’ kikötőinek legelső vendégfogadói sem adhatnak 
huzamosb időre kellemes tartózkodást. A’ mit a’ nyugotin- 
diai élvezetnek, életörömnek nevez, annak i t t  szám o s , de 
épen nem vigasztaló példáit láthatni. A’ társaságot többnyire 
ezek alkotják: kereskedőhajók’ kapitányai,  kik szűk hajó- 
szobájok’ melegéből ide menekesznek; a’ kikötőben horgo
nyozó hadi hajók’ t isz te i;  ültetők a’ belsőbb vidékekről, kik 
inkább unalomból mint dolog végett já rnak  a’ városba; végre 
helybeli fiatal kereskedők és supercargok, kik jobb mulatás- 
nemet és módot nem találván, a’ vendégfogadóban keresnek 
időtöltést.  Igen megfogható , hogy illy f ia ta l , dologtalan és 
gyakran igen gazdag férjfiak’ összegyűlésénél nem ritkán 
ollyanok is tör ténnek; mik a’ sokkal józanabb Európában 
köz és nyilványos kárhoztatást vonnának magok után. Az 
i vá s  it t  felette gyakor, mondhatni egyetlen mulatásneme 
egy olly tá rsaságnak , mellyet különben épen nem lehet sem 
alacsonynak sem műveletlennek nevezni. A’ dorbézolás rend
szerint éjfélig ta r t ,  de vadsága és megfontolatlansága órán- 
kint növekszik ’s nem ritkán a’ legszilajabb és vakmerőbb ö t
letek’ kivitelével ’s a’ köz csend’ és szokás’ olly megtámadási
val végződik, millyekre az állati erő’ érzete ’s mindennek a’ 
mi spanyol, utálata és megvetése leginkább az angol tenge
részeket szokták ragadozni. I t t ,  hol az élet leginkább kocz- 
káztatva van , hol egy lá thatlan  daemon lebeg minden fiatal 
és virító éjszakeuropai’ feje fölö tt ,  ’s hol a’ mindennap meg- 
megujuló példák a’ legkomolyabb megfontolásra bírhatnának: 
olly mérték- és határtalanság uralkodik a’ kicsapongásokban, 
melly a’ figyelmezőre nézve annál borzasztóbb, mivel az 
é le tun tságnak’s önkábítási szándéknak színeit viseli. A’ kivé
telek igen gyérek , ’s az iszákosság huzamos tartózkodás mel
le t t  a’ legjózanabbra is elragad; a’ magasabb osztályok mér
téktelenkednek, ’s a’ szegény matróz is vehet magának egy 
vagy fél krajezáron annyi fiatal rum ot,  mennyinek ivása benne 
egy gyorsan ’s bizonyosan ölő betegségnek alapját veti meg. 
Kétséget nem szenved, hogy az Európából jövő idegenek’ 
illyen életmódja egyik főoka az itteni nagy halandóságnak, 
melly Európában annyiszor emlegettetik ’s olly sok forró kö- 
nyet fakasztott már , de mellyet Nyugotindiában a’ legnagyobb 
hidegvérrel vesznek. Általában ezen egészségtelen országok
ban az életnek nincsen annyi becse. Az idegent csak fogla
latosság ’s hamar gazdagodni akarás hozza ide. Ezen egy 
pályán mindnyájan egyenlő veszedelemben osztozván, végre 
az érzés eltompúl, s legfölebb egy szánakozó vállrántás 
mindaz, mivel egy olly ismerős’ emlékezetének adóznak, ki 
még harm ad, negyed nap előtt egy vadul-vig kompániának 
társa volt ’s kit azóta az égalji sárgaláz iszonyító hamarság- 
gal sírba vitt. A’ magasabb és szellemibb gyönyöröknek h i

ánya ,  millyeket másból já téksz ín ,  olvasás és műveltebb kö
rök nyújtanak , de kivált az itteni lakosság’ ingó életviszo
nyaival járó  nőtlenség, eléggé megfejtik Nyugotindia’ euró
pai lakosinak a’ nyers élvezetekre tévedését.

A’ p e s t i  g y a p j ú - r a k t á r b a  érkezett gyapjú October’ 
9 tői 3 1 i g : P a l u g y a y  Imre kassai püspöké; — O r d ó d y  
Bálinté; gróf A n d r á s y  Károlvé, ’s báró M a n  d e l l  Lajosé; 
mind össze 427,222 fo n t ;  — ez idő alatt e lada to tt :  D r a s -  
k ó c z y  Sám uelé ;  W é n e k  h e i m  Terézia bárónéé ; G á l -  
l o s  Andrásé; M a t t o l  a y Gáboré; VI ad  á r  Tam ásé; báró 
V a y  L ajosé;  O r c z y  szül. B e j  á c s  é v i  eh  grófnéé, pepi
m ére ;  báró V a y  Miklósé; mindössze 223,728 font.

B it it a i g ő z  h a j ó z á s .

Linzből October’ 23dikán költ levelek jelentik : „T egnap  
délután 4 órakor „I. Lajos“  regensburgi gőzhajó (kapitánya 
N e i i n e r )  a’ folyam’ mindkét partjára kiszegezett taraczkok’ 
dörgése közben ide. érkezett, ’s nem messze a’ hídtól horgonyt 
vetett. A’ hajó 114 láb. hoszaságú. Az erőm ű, mellyet Rot
terdamban R ö n t g e n  készített,  kinek fia a’ hajó’ csinálására 
a’ regensburgi hajóműhelyben felügyelt,  42 lóerejii. A’ hajó’ 
belseje czélirányos és az utazók’ kényelmére minden megkí
vántatokkal gazdagon el van látva. Különös csinosságéi az első 
hajószoba , melly cseresznyefából készült bútorokkal ’s kék 
dainaszszal pompásan van fölékitve. — „I. Lajos“  October’ 
2 lén reggel 9 órakor hagyta el Regensburgot, és esti 5 óra
kor Passauba ért. 22én reggel a’ súrü köd miatt Passauból 
csak 10 órakor indulhatott el. E ’ késő megindulás’ ’s Engel- 
hardszellnél másfélórai késése' daczára már 4 óra előtt né
hány perczczel ide megérkezett , mit ezen első útnál e’ folya
mon, a’ víznek igen alacsony állását tekintve, melly miatt a’ 
hajó’ mozdulatira nagy vigyázatot kelle fordítani,  igen ked
vező eredménynek vehetni. — Fájdalom, a’ gőzhajó, h ihető
leg a’ viz’ folyvásti apadásától félvén, már ma reggel 6 óra 
után egy negyeddel az itteni kikötőt elhagyta , miáltal a’ kö
zönség’ azon reménye füstbe ment, hogy e’ hajó’ beltérét bő
vebb szemügyre vehette volna. A’ hajót Ausztria ,  Bajor ’s 
Würtemberg három ország’ lobogói diszesiték. Hiteles tudó
sítás szerint a’ bajor-würtembergi királyi gőzhajótársaság’ 
részéről je lenleg  két nagyobb hajó van munkában, ’s a’ jövő 
kikelet’ kezdetével Regensburg és Linz közötti já rásra szánva, 
miközben „I. Lajos“  Ulmtól Regensburgig fog járni. E ’ sze
rint egy Regensburg és Konstántinápoly közötti gőzhajózási 
vonalnak egyenes, Europa’ legnagyobb folyamán valósithatása 
tegnaptól fogva meg vanfe jtve’s ez által olly ideahozva létre, 
melly néhány évvel ezelőtt még a’ legábrándosb remények 
közzé számíttatott.



nők úrhoz. (Következnek a’ szokott üdvözlések.) Értésünkre 
ese tt ,  miképen Kegyed a’ város’ lakosihoz követet küldött, 
kit a’ főbbek le tar tóz ta t tak ,  nehogy a’ dolgokban járatlan 
néptől megölessék. Ugyanezen főbbek közlötték velem a 
hirt ’s tanácsomat kérték. Ha Kegyednek szándéka békét 
kötni, szüntesse meg a’ tüzet ’s állítsa helyre a csendet, ak
kor aztán alkuszunk a’ békéről. Várjon Kegyed 24 óráig, 
hogy tőlünk egy értelmes ember mehessen Kegyedhez, s igy 
alkudozásunk’ utján véget vethessünk e’ harcznak, mellyből 
semmi jó sem támadhat. Ne aggódjék Kegyed embere miatt; 
az a’ városban bátorságban lesz.“  (A’ hites tolmács által ké
szült fordítás’ híí másának bizonyítja gr. V a l é e . )  — Gróf 
Valée’ válasza Ahmed bey’ iménti levelére (a’ szokott üdvöz
lések után): „Örömmel látom, hogy Kegyednek szándéka bé
két kötni ’s átlátja, hogy ebben érdekünk egy. De az ostromi 
munkálatok’ jelen állapotját tekintve, lehetetlen azokat meg
szüntetni, ’s én csak Constantine’ falai között irhatok alá 
bármi alkut. Ha a’ kapuk Kegyed’ parancsára előttünk meg
nyittatnak, úgy a’ feltételek részünkről ugyanazok maradnak, 
mellyeket már adtunk, ’s mi kötelezzük magunkat, a’ jó ren
det a’ városban fentartani, a’ személyt, a’ vagyont, a’ vallást 
tiszteltetni, ’s a’ várost úgy tartani elfoglalva, hogy a’ had
nak abban jelenléte minél kevesbbé siílyos és minél rövidebb 
legyen. De ha erővel jutunk be, akkor minket semmi előbbi 
Ígéret nem kötelez többé,’s a’ had’viszontagságai nekünk nem 
tulajdoníthatok. Ha, mint hiszem, Kegyed úgy óhajtja a’ bé
ké t ,  mint mi, és mint Írja, akkor érezni fogja a’ haladékta
lan felelet’ szükséges voltát. (Aláírva) A’ Constantine elleni 
expeditiohad’ főparancsnoka, gróf V a l é e . “  — Ezen levélre 
nem jött semmi válasz, ’s a’ város más nap , mint tudjuk, 
raegrohanás által bevétetett.

L a f  f i t t é  a’ „Presse“ ministen hírlap’ minapi megtámadá
sára a’ párisi hírlapokba iktattatá válaszát,  inellyben azt ki
sebbítésnek és rágalomnak nyilatkoztatja ’s azután ezeket 
mondja: ,,A’ roszakarást mindig el keilend tű rnöm ; mert tu
dom, hogy az irigységet és kajánságot semmi sem fegyverzi 
le. IS lödik évben, midőn a’ statusliitel’ rendszerét kivittem, 
melly Francziaországot megmenté az idegenektől, azt mon
dották, hogy összeesküszöm Orleans herczeg ’s a’ respublica’ 
részére; m ost ,  midőn a’ nyilvános hitelt (igyekszem kifej
teni, azt mondják, hogy a’ republicanusokkal egyesülök annak 
lerontására, mit 1830dik évben fel akartam állítani! Igen ter
mészetes, hogy uj szolgálattételhez (a’ tapasztalás tanított 
reá) mindig uj rágalom járul. Mit cselekedjünk te h á t?  Ha
zánknak, a’ mint csak lehet,  hasznára lenni tö reked jünk’s 
várjuk el az igazság’ napját.“

Spanyolország* 1 2.
T e l e g r a f i  t u d ó s í t á s o k .  — 1) B a y o n n e ,  octob.22. 

délután 3 órakor. — Madrid, 18. E s p a r t e r o  14kén a’car- 
losiakat Huerta del lteynél utolérte ’s megverte. Lovasságuk 
különösen sokat szenvedett. — lökén d ó n  C a r l o s  Quinta- 
nar de la Sierrában volt, Espartero pedig Hontoria del Pinar- 
ban tartotta fő hadi szállását. Espartero j e le n t i , hogy ke
ményen űzte az ellenséget, melly az előbbeni napon vallott 
kudarcz' következtében tökéletesen elszéledett.“  — 2) P e r 
p i g n a n ,  21. este. 1 őkén M é e r  báró a’ barcelonai nemzet
őrséget feloszlatta, azt ujraszerkesztendő. — P a s t o r s ’ 
helyét P ú i g  pótolja, mint a’ tartomány’ másod igazgatója, 
C í i a c o n  hajóskapitányét pedig mint hadi kormányzó. — 
IÖkán M e e r  báró a’ fegyverek’ eladását és tartását megtil
to t ta ,  hacsak arra különös engedelein nem adatik. — A’ 
szavazatok’ többsége 17kén Barcelonában a’ mérsékletiek’ ré
szén volt. — 3) B a y o n n e ,  oct. 24. reggeli 8 órakor. E s
partero je lenti ,  hogy miután a’ carlosiakat 14én Huerta del 
lteynél megverte ’s lökén Quintanarig űzte , kergetését más 
nap folytatni akará. — Arragonia’ főkapitánya Logronóból 
azon tudósítást vette, hogy 10 carlosi zászlóal, Castiliából 
jővén, 18kán este Haro’ vidékére érkezett,  ’s az Ebrón á t
kelni készült. Soriából is jelentik neki, hogy az Esparteró- 
tól üldözött carlosiak 17kén Montenegrón (a’ Villoslada felé 
vivő utón) mentek keresztül.— U l i b a r r i  general Peraltát 16-

kán ismét elfoglalta; egy része az őrseregnek hadi fogságba 
e s e t t , a’ többi pedig fegyverét lerakta , Esteilába visszaté
rendő. Ulibarri general Lodosa felé fordult. — 4) B o r d e au  x, 
October’ 24. délután 1 y2 órakor. Huerta del Reytől E spar te 
ro Hontoria (del Pinar) felé folytatta hadinenetét, hova l ö 
kén érkezett meg, nagy mennyiségű gabonát foglalván el, 
mellyet a’ praetendens , ki sietve vonult vissza Quintanar de 
la Sierra felé , odahagyott. (Moniteur.)

Mi a’ 14kén Huerta del lleynél tartott ütközetet illeti, a’ 
felőle L ti eh an a gróftól adott hivatalos tudósításból (a’ ma
dridi „Gaceta'“ October’ 17. számában) kitetszik, hogy cse
kély volt, mert maga Espartero is csak 47 foglyot említ.

A’ „Gazette  de France“  úgy vélekedik, hogy a’ huertai 
ütközet is ollyan mint a’ retuertai,  melly eleinte E s p a r t e 
r o ’ tökéletes győzödelmének kiirtöltetett ki ’s azután L o 
r e n z o ’ megveretésévé vá ltozott. A telegrafi tudósításból ki
világlik, hogy don C a r l o s  nem ment keresztül a’ Duerón, 
hanem hihetőleg még a’ soriai hegyek között tartózkodik; 
hadserege pedig talán több csapatokra oszlott különféle irány
ban, ’s Espartero valamellyikkel ezen osztályok közűi ütkö
zött meg.

Madrid, oct. 16.
Mondják, hogy a’ carlosi táborban a’ navarraiak és casti- 

liaiak között visszavonás támadt: amazok vissza akartak térni 
Navarrába, a’ hadsereget újra szerkesztendők; az utóbbiak 
pedig Spanyolország szivében akartak telelni, ’s ezek nyer
tesek is lettek. — A’ főváros’ erősítése folyvást ta r t ;  azon
ban néhány lerombolt élőfa és ház keveset fognak használni. 
A’ templomok’ eladott harangjainak jövedelm e, mellyet a’ 
mondott czélra (a’ főváros’ erősítésére) akartak fordítani, a’ 
reménylett nagy sommák h e lye tt ,  csak I millió frankra 
megy. — Azt hiszik, hogy a’ közlekedés’ meggátoltatása 
miatt a’ cortesgyiilés’ megnyitására szükséges számú tagok 
nem fognak megérkezni. — O r a a  jelenti Terűéiből oct. 
1 2r ő l , hogy a’ carlosiak pattantyusságukat Cantaviejából el
vitték; ő csak a’ B o r s o  de  C a r m i n a t i ’ kezei között levő 
nagy ágyukra várakozott, hogy az ostromot elkezdje.

O r a a  generálnák egy napi parancsa’ következtében halál
ra ítéltetik m indaz, ki a’ katonák között lázító híreket ter
je sz t ,  vagy őket zendülésre k é sz t i ; hasonlóképen az is ,  ki 
átmegy az ellenséghez; ki elöljáróinak különös engedelme 
nélkül a’ tábortól vagy csapatja’ álláspontjától egy órányi tá 
volságban találtatik. Az Ítéletek a’ fővezér’ megerősítése után 
tiistint végrehajtatnak.

Az october’ 16kán ta rta to tt  cortesiilésben S e o a n e  general 
azt nyilatkoztatá, hogy e’ zivataros időkben lehetetlen Spanyol- 
országot a’ mostani alkotmánynyal kormányozni, melly csak 
csendes időkre alkalmatos.

P o r t u g á l i a .
October’ 24kén azon postahajó, mellyen S a l d a n h a  mar

sai családostul volt, Lissabonból Angliába October’ 18káig 
terjedő tudósitá^okat vitt, mellyek szerint S a  d a  B a n d e i r a  
’s tábornoki karának több tisztjei 14kén Oportóból Lissabonba 
érkeztek; d a s  A n t a s pedig sebe m ia t t , mellyet lova’ elbuk- 
tának következésében kapott,  még Oportóban maradt. Azt 
hitték, hogy ez utóbbinak a’ fővárosba érkezte után a’ minis- 
teriumban változás történendík; ő a’ democrata párt iránt 
igen nagy b izalm atlansággal, katonái pedig a’ nemzetőrök 
iránt nem igen nagy hajlandósággal viseltetni mondatnak, kik 
mostanság mind Lissabonban mind az országban tettleg vise
lik a’ kormányt. — A’ cortesgyiilésben több nap óta vitatott 
kérdés ,  melly egy pairkamara’ vagy senatus’ jövendő felállí
tását tárgyazza , october’ 17kén, mint előre lehete lá tn i ,  a’ 
korona e l l e n  döntetett el. Tulajdonképon három kérdés 
volt föltéve : 1) A’ senatus kizárólag a’ kormánytól neveztes
sék e k i?  vagy 2) a ’ néptől e? ’s 3) élethoszig e, vagy csak 
bizonyos időre? Az eredmény abból á l lo t t ,  hogy 91 szavazó 
közül 76 az első kérdés ellen, 49 a’ második mellett, és 61 
ideigleni kamara’ részére szavazott. L o u l é  ’s F r o n t é i r a  
rnarquisk, T  a ip  a ’s L u m i a r e s grófok és 11 i b ei r a de S a -  
b r o s o  báró az első kérdésre nézve a’ kisebb számhoz tartoz

tak. Mintegy 26 követ, mielőtt a’ harmadik kérdés szavazás 
alá kerü lt ,  az ülésteremet e lhagyd, e’ kérdésre teljességgel 
nem akarván szavazni; 16 pedig eltökéltnek mondatik, e’ kö
rülmények között az ülésekben többé meg nem jelenni.

Lord H o w a r d  d e  W a 1 d e n,  angol követ a’ lissaboni ud
varnál , azon megtámadó czikkelyért, melly Anglia ellen a’ 
„Vedeta“ czímü oportoi hírlapban je lent meg, mint már em
lítettük, elégtételt kívánván, ennek következtében a’ portugál 
kormány az idegen követekhez következő tartalmú körlevelet 
bocsátott: ,,A’ legmélyebb fájdalommal tapasztalta ő leghí
vebb felségének kormánya, hogy a’ V e d e t a  de L i b e r t a d e  
hírlap’ hivatalos czikkelyei közzé egy Chavesből September’ 
20ról k ö l t ’s a’ vitéz visconde d a s  Ä n t a s  generálnák tulaj
donított napi parancs vétetett föl, mellyben valamint az ő ne
mes és magas characterével meg nem egyező, szintúgy fe le t  
tébb igazságtalan és sértő kifejezések foglaltatnak, ha azok 
a brit cabinetet illetnék, melly ő felségének és kormányának 
tiszteletét ’s figyelmet mindenkor megérdemlette ’s most is 
megérdemli. Az utóbbi (a’ portugál kormány) siet kinyilat
koztatni Excellentiádnak, legyen szíves, tudtára adni udva
rának, hogy ugyanazon kormány amaz igazságtalan és sértő 
kifejezéseket nemcsak legbizonyosabban ’s legünnepélyesebben 
roszalja; hanem hogy minden, hatalmában lévő eszközöket 
annak kitanu lására fordítaná, k icsoda  volt a z ,  ki ama’ kife
jezéseket álnokul a’ fenemlített napi parancsba vagy ennek 
nyomtatott másolatába csúsz ta t ta ,  hogy aztán a’ vétkessel 
minél keményebben lehessen bánni. Isten tartsa meg Excel- 
lentiádat. M a n ó é i  d e  C a s t r o  P e r e i r a . “

H a n n o v e r  a.
Hannovera, oct. 26.

Az alkotmányügy’ eldöntetése közelget. A z  1 8 1 9 ki r e n 
de k  ö s s z e  f o g n a k  h i v a t n i .  Ezzel az alaptörvény’ köte- 
lezőségét tárgyazó egész kérdés el van igazítva , ’s maga az 
alaptörvény is eltörlesztve. A’ király az alkotmányszerü mi
nistereknek három napi határidőt sz a b o t t , hogy azalatt kinyi
la tkoztassák, akarják e ellenjegyzeni azon kormányrendele
t e t ,  melly az 1819ki rendeket összehivja, vagy pedig inkább 
elbocsáttatásukat veendik e ? Ezen határidő holnap 27kén te 
lik e l ; tehát még van idejök. A’ kormányrendelet azon mini
sterek’ ellenjegyzésével vagy e’ né lkü l,  már 28kán , legké
sőbben pedig november’ Íjén , a’ törvénygyűjteményben meg 
fog jelenni. (Alig. Zeit.)

E g y v e l e g ’ .

Varsói tudósítások october’ 20káról jelentik : „Az igazgató 
tanács köztudomássá teszi,  hogy némelly akadályok miatt a’ 
kormányhirlap , mellynek egy előbbi hirdetmény’ következé
sében , f. e. május’ tjé tő l fogva kellett volna kiadatni, akkor 
még meg nem je le n h e te t t ; de hogy jövő évi januarius’ Íjén 
bizonyosan életbe lépend. E ’ hírlap főleg minden kormány
rendeleteket és hivatalos hirdetményeket közö ln i , orosz és 
lengyel nyelven megjelenni ’s a’ belügyi,  egyházi ’s tanitó- 
osztályi kormánybiztosság’ főigazgatójának közvetlen feliigye- 
lése alatt  fog á l la n i , ki egyszersmind szerkesztőket is ren
delem! az igazgatóság által meghatározott fizetés mellett. 
Az előfizetés egy évnegyedre 8 f r . , ’s a’ szerkesztési költsé
gekre a’ h irlap’ jövedelmén kivűl évenkint 20,000 frt. rendel
te te t t  a’ kincstárból: mindazáltal a’ mi e’ sommából ’s a’ hír
lap’ jövedelméből netalán megmarad, visszafolyand a’ kincs
tárba.“

A m t  m a n  P ro sp e r ,  Bécsben nagy hírre kapott fuvolya- 
virtuos , t. Baranya vármegyében született  m agyar,  october 
hónap’ 22kén Münchenben hangversenyt a d o t t ,  hol a’ szá
mosán egybesereglett hallgatók’ élénk tetszését nyerte meg. 
Altalányos óhajtása a’ münchenieknek , vajha az annyira ma
gasztalt művész még egy másik olly tetszedelines muzsika- 
academiát tartana.

G u s i k o w ,  világszerte hires hangász a’ fa-szalma-szeren, 
Aachenben, hova több hónappal ezelőtt betegen mene Bel
giumból, october’ 21 kén megholt, 32 esztendős korában.

F e j é r p é j s a  -  C K M Í i O B ' g y á i * i  t a n a S f « - .  

i f i a í é a e f t .

Pesten már 4dik évben fenálló tanító - intézetem, 
mikép készíthet kiki fejérrépa-ezukrot merő házi esz
közökkel , ez idei October’ első napján már megnyit
tatott, ’s a’ télen által lS38dik év’ martiusáig tart. 
A’ czukorliszt’ készítésére vezető elméleti ’s gyakor
lati oktatásért, valamint annak süvegozukorrá leendő 
raffinirozasaért, mit a’ legnagyobb egyszerűséggel két 
nap alatt minden előismeretek nélkül tökéletesen meg 
lehet tanulni, a’ díj 30 forint pengő pénzben. E’ jelen
tésben a’ hely’ szűke miatt nem lehet előszámlálni 
mindazokat, kiknek a’ jó ’s hasznos iránt viseltető ha
zafiul vonzalma ezen műipar-ág által hozzám járult. 
Minden rendű tudnivágyók liason-szellemtől lelkesítve 
voltak már nálam, hogy a’ honnak a’ ezukorért kia
dandó készpénzbeli költség’ tekintetében , annak saját 
készítésé által használjanak ’s ezt a’ külföldre nézve 
megkíméljék. — Tavaly a’ külföld tanitó-intézetemet 
(mivel ez a’ legnagyobb egyszerűségen alapul) külö
nösen figyelembe vette ’s hozzám sok nevendéket kül
dött. Hogy ezen évben már october hónapban és nem 
mint eddig szokás volt, novemberben kezdődik taní
tási pályám, oka az, mive.l számos külföldiek jelen
tették, hogy még a’ jó időben ide jövendnelc. Egy
szersmind földes-uraságok ’s birtokosok, kik idővel 
ezukorgyárt szándékoznak felállítani, embereiket hoz
zám küldhetik, ’s én őket bevégzett tanulási pályájok 
után tulajdon vidéki gyáraimban mint önkényteseket 
fogom alkalmazni. Olly tanítványok, kik a’ hazai nyel
vet, írást, számvetést tökéletesen értik ’s jó erköl- 
csüek, bevégzett tanulási pályájok után, ügyességűk
hez képest jó és állandó hivatalt nyernek. Pest, Sep
tember’ 20 fián 1837.

of. C«J.
Leopoldváros, Iíoldutcza 311. sz. 
a. az újépülettel általellenben. (2)

® n t á z N A  vörösréz eladandó.
A ’ szomolnoki bányakerület’ felsőmagyarországi er- 

dészhivatala ezennel közhírré teszi, hogy évenkint 
9—10000 mázsányi vörösréz-termesztinényt egy vagy 
több évekre részenkint áruba bocsáthat, mire az érde
mes kereskedőséget meghívja. A ’ vörösréz darabok
ban , [úgynevezett Rosettekben] vagy lemezekben, 
akar a’ György-lmtában Iglóhoz nem messze, és a’ 
phönixi hutában GÖlnicz’ szomszédságában, Szepes 
varmegyében, akar Bécsben, Pesten, Triesthen, So- 
pronyban , vagy az ausztriai birodalom’ bármelly he 
lyén egyesség szerint megkapható. A’ venni számié 
kozók jelentsék magokat az alulirtnál, Pesten és Kas
sán keresztül Iglón. 1838dik évre mindazáltal csak 
5—6000 mázsát lehet kapni; a’ hasztalan tudakozódá
sok’ kikerülése végett a’ tisztelt közönség a’ történt el
adásról időnkint tudósittatni fog.

Igló, oct. 12kén 1837. N a d l e r  Károly,
hutaigazgató. (t)

M i r d e t  é s.
A’ nagyméltóságú magyar kir. udvari Kamara’ ré

széről köz hírré tétetik, hogy P o z s o n y  vármegyé
ben fekvő ]?f iíi*Sstvöljicy* kamarai jószág a’ hozzá 
tartozandó részekkel együtt e’ folyó esztendői n o 
v e m b e r  hónap’ 20án a’ sz. kir. Pozsony városában 
lévő országházban tartandó árverés’ lit;áll két 
egymásután következő esztendőre folyó évi november’ 
első napjától kezdve a’ többet ígérőnek Itérlie fö l
adatni ; úgymint:

St«»BíBÍf*áa» egy négykerekű vizi malom egy 90 ka
pás szőlővel és 60 kaszás réttel.

B t é e s é l l  egy curia ha ház, egy 25 kapás szőlő, 
coP gyümölcsös kert, és egy 4000 [[j öles fundus, 
melly részszerint kertnek , részszerinl pedig rétnek 
használható.

I>évén-UJf« SiBlf»aii egy öt holdas szántó föld, 
és 10 kaszás rét.

Sz. kir. S x e ia t - f l i íy 'ö r is y  város’ határjában fekvő 
6 kaszás rét; továbbá a’ fent megnevezett helyeken lévő 
királyi haszonvételek és azokhoz tartozandó épületek.

Bérleni szándékozók a’ fent kitett helyen és napon 
300 pengő fr. bánatpénzzel ellátva megjelenni ezennel 
illendően meghivatnak.

Az árverési feltételeket és a’ bérbe adandó jószág
nak minémüségét B úd án a’ kir. kamarai számvevő- 
hivatalnál, vagy pedig P o z s o n y b a n  W i l l e t z  An
tal királyi épületek’ felvigyázójánál megtudhatni. Bu
dán,  sept. 2Sán 1S37. [lj

II i r «I c t é n .
A’ nagymélt. magyar kir. udv. Kamara’ rendelésé

ből ezennel köz hírré tétetik , hogy a’ megürült g y ő r i  
p ü s p ö k s é g h e z  tartozandó u r a d a 1 m o k b a n  e’ 
következendő r e g á l é k  az alul megjegyeztetett he
lyekben és napokon 3 egymás után következendő esz
tendőkre bérben ki fognak adatni, u. m .:

Folyó évi. november’ Hibán a’ rákosi uradalomban t. 
Soproni/ vármegyében kebelezett Mákos mezővárosban 
az urat!almi cuncellariában:

1) Z s i r a i  helységben lévő uradalmi malom, az 
ahhoz tartozó épülettel és földekkel, 130 fl. v. ez. bá
natpénzzel jövő 1 S3Sdik esztendei januarius’ Íjétól, 
1840 észt. december’ utolsó napjáig.

2) llúsvágás R á k o s  mezővárosban 30 fi. v. ez. bá
natpénz mellett, 1838. esztendei martins’ fjétő l7 1841 
esztendei februarius’ végéig.

F. e. november’ 2 Okán a’ győri uradalomban sz. 
kir. Győr városában az uradalmi cancelláriában a’ 
következendő haszonvételek 1838ik esztendei janua
rius’ i j  éttől lS 4 0 ik  eszi. december’ utólsó napjáig.

G y ő r - S z i g e t h i b e l  y s é g h c n.
1) A ’ bormérés 118 11. v. ez. bánatpénz mellett.

2) A ’ pálinka- és rosoglio-égetés és kimérés 35 fl. 
v. p. bánatpénz.

3) Húsvágás G y ő r -  S z i g e t  hi  és R é v  f a l u s i  
helységekben 40 fl. v. ez. bánatpénz mellett.

4) Bor-, ser-, pálinka - mérés , és rosoglio-égetés 
a’ Szigethi uj-utezában 100 11- v. ez. bánatpénz mellett.

R é v f a l u  h e 1 y  s é g b e n.
I) Bormérés 140 11. v. ez. bánatpénz mellett.
6) Pálinka- és sermérés 30- 11. v. ez. bánatp. mellett.
7) A’ Dunán lévő rév 120 fi. v. ez. bánatp. mellett.
8) Halászat a’ Duna és Rábcza vizeiben,- Révfalu 

és Szigethi helységekben 10 fi- v. ez. bánatpénz mel
lett; továbbá

9) P i n y é d  helységben, bormérés, húsvágás és 
halászat 30 fi- v. ez. bánatpénz mellett.

10) P é r i  helységben az uradalmi vendégfogadó 
borméréssel és húsvágással 160 fi- v. ez. bánatpénz 
mellett.

I I )  Ugyanott az országúton lévő uradalmi vendég- 
fogadó, az ahhoz tartozó földekkel és rétekkel 157 fi. 
v. ez. bánatpénz mellett.

12) R á b a - S z t .  - M i k l ó s o n  a’ halászat 12 fi-v 
ez. bánatpénz mellett.

13) Rom  and  helységben bormérés, húsvágás 36 
fi. v. ez. bánatpénz mellett.

Végtére f. é. november’ 2?kén Soprony vármegyében 
helyheztetett S z a n y i  uradalomban, ugyan S z a n y  
mezővárosában az uradalmi cancellariaban 1838ik esz
tendei januarius’ Íjétól, 1840 esztendei december’ 
utólsó napjáig a’ K o r c z o n d i  puszta 240 fi- v. ez. 
bánatpénz mellett.

A ’ bérleni kívánók, a’ fentemlített helyeken’s na
pokon, a’ kitett bánatpénzeknek leolvasása mellett le
endő megjelenésre meghivattatnak. (2)

Nyomtatja Wigand Fridrih Kár.



POZSOIY, pénteken 3 8 .  szám . IOYEüIBEH ’ ÍO. 1831.
T a r t a l m a :

a’ honi politikai ’s ncnipolitikai tárgyak, neveze
test esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környiilállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet- 
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

Balásfa lv i  Orosz József.

F olté  tolok:
Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr.— Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadd tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos’ könyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendök : „A’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s ízetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Minthogy a’ „IH rilÖ lk ’“ eddigi nagysága nem elegendő mindazok’ elfogadására, mik benne a’ jövő évtől kezdve megjelenendők: azért 1838- 
diki janii ári ii sí óí fogva a’ főlap mellé, melly eddigi nagyságában megmarad, számonkint fél ív, szintazoii finom velinpapiroson, fog járulni, egy
szersmind az egészre nj, különösen e’ végre megrendelt betűk használtatni. Ara az igy megbővült Ilirnöknek is csak az marad, mi eddig volt. 
Előfizetésekre a’ mostani pesti vásár is kedvező alkalmakat nyújt. A’ lapnak szellemi elrendezéséről rövid idő múlva külön tudósítás által fog 
a’ tisztelt közönség értesittetni.

Magyarország.
I3nda és Pest szomszéd városoknak f. e. October’ 24én a’ 

mi. m. k. Helytartó Tanács azon parancsolatot adta ki, hogy 
K e n n i e  György hydraulicai-épitési művésznek, Buda és Pest 
közt építendő álló hid végetti előmunkálatiban segítő keze
ket ’s minden előjöhető esetekben szükséges segedelmet nyújt
sanak. ltennie György ur, lí. Á l b a  no mérnök ur’ kísére
tében múlt hónap’ 2 7én megérkezett ’s már vizsgálatit el is 
kezdette. — A’ legújabb polytechnicai hírlapokban ismere
tes neve azon reményt igazolandja, hogy előmunkálatai ’s 
az ezeknek következtében készítendő tervek ollynemiiek kend 
nek , hogy a’ Duna folyamán nem sokára felépítendő álló hid 
után epedő általányos óhajtás’ teljesülése többé messze nem 
maradhat.

N e m z e t i  l ó i s k o l a  P e s t e n .  Miképen létesült hazánk
ban a’ nemzeti museum’ telkén fenálló nemzeti loiskola, a’ 
t. közönség több ízben közrebocsátott hirdetményekből érte
sülve van, mellynek eredetét és történeteit az 1834diki Gyep
könyv ’s a’ Gazdasági-Tudósítások’ f. e. Iső füzete elég bő
ven terjesztő elő. Csak annyit tartok azokból szükségesnek 
röviden ismételni, hogy a’ nemzeti lovagló - iskola, melly 
több lelkes hazafinak önkénytes adakozásából ’s mélyen 
tisztelt Nádorunk Öcs. k. Fenségének kegyességéből 18 2 7 i k 
évben mostani helyén épületei, 1S29ik évben az állattenyész
tő társaság’ ápolása alá ju to t t , ’s jelenleg a’ gazdasági egyesü
leté alatt van. Miután igy a’ nemzeti museum’ telkére csak 
ideiglenikép építtetni engedett lóiskola az 1832/6 : 37 törvény’ 
foganatéul ugyanott megkezdett országos építkezésnél fogva 
tovább nem maradhat, a’ gazdasági-egyesület, a’ lovaglásnak 
a’ lótenyésztés és lónemesítésseli egybefiiggéséről meg lévén 
győződve, a’ lovagló iskolának más czélszerii helyre áttételé
ről gondoskodólag azt határozó: hogy e’ végre Pesten a’ köz
telek’ tőszomszédságában vásároltassák alkalmas telek; mi
szerint az oda építendő uj lóiskola a’ gazdasági egyesületnek 
állatmutatási ’s egyéb foglalkozásaival szorosabb kapcsolatba 
jöjjön, ’s igy annak munkálkodási ereje e’ részben is közpon- 
tosodjék. — Vétetett is e’ végre a’ köztelek mellett egy tá- 
gasb telek épen azon időben, mikor a’ gyapjútár’ eszméje va- 
lósodék; és hogy mind ennek, mind a’ lóiskolának építése 
annál kivihetőbb legyen, a’ szétágazó érdekek’ összesítéséül 
előbb az ha tá rozta tok : hogy olly lóiskola építtessék a’ köz
telki uj szerzeményen , melly ideiglen gyapjú tár gyanánt is 
szolgáljon. Később, miután az első próbának siikere a’ gyap- 
jűtár iránt nagyobb részvétet engede remélni, ismét az jőve 
javaslatba: hogy lóiskola külön, gyapjütár szinte külön épül
jön, mellybe több ezernyi köteg gyapjú férhetend. Mivel pe
dig e’ két intézet közül a’ lóiskola csupán morális diiidendet 
igére, a’ gyapjütár ellenben anyagi nyereményt is , az egye
sület azt hívén, hogy e’ lényegesen különböző érdekű válla
latot egyesítve könnyebben kiviheti, elegy aláírást nyitott 
meg a’ gyapjütár és lóiskola’ felépítésére , mint ez a’ hírla
pok’ mellékletében múlt nyáron közzé is tétetett. Azonban 
vajmi korán mutató a’ lassan gyarapodó aláírás, hogy a’ mo
rális érdekű terv az anyagi hasznot Ígérőnek nemcsak nem 
használ, hanem inkább árt ;  innen tö rtén t, hogy a’ lóiskola’ 
ügye a’ gyapjűtárétól elkiilönöztetvén, miután a’ gyapjütár- 
egyesület a’gazdaságitól kiilönválakozva czéljait amattól füg

getlenül űzendő, a’ gyapjütár’ építésére megnyitott aláírást 
folytatni határozá, — a’ gazdasági-egyesület a’ lóiskolának 
szinte köztelken eszközlendő felépítésére ezennel uj aláírást 
nyit meg, melly a’ rajzokkal együtt S z e k r é n y e s y  József
n. casinoi levéltárnok urnái van letéve; foglalatja pedig kö
vetkező :

A l á í r á s  l ó i s k o l a - é p i t é s r e  P e s t e n .
Ép, erős testben erősebb a’ lélek is. A’ test’ kifejtését semmi 

inkább elő nem mozdítja, mint czélirányos gyakorlása. Egyik 
hathatósb neme ennek a’ lovaglás, mellyet tudni a’ magyar
nak már csak annálfogva is illik , mert ősi alkotmánya sze
rint szükség’ esetében az ellenséggel szembe szállni és hazá
ját védni szent kötelessége. E ’ tekintetekből számosb évvel 
ezelőtt némelly hazafiak egyesült erővel aláírás’ utján a’ nem
zeti museum’ telkén O cs. k. Fensége mélyen tisztelt Nádor
unk’ kegyes engedőimével egy nemzeti lóiskolát állítottak fel. 
Miután azonban most a’ nemzeti museum’ uj épülete gyorsan 
halad elő , és igy a’ lóiskola ott többé meg nem maradhat, 
hazánk’ középpontját pedig illy iskola nélkül hagyni nem le
helne: e’ végre már szereztetett egy alkalmatos telek örök 
időre, melly a' gazdasági köztelekkel egyesítve lévén, arra is 
módot nyú jt , hogy az építendő lóiskola állatmutatásra , ár
verésre és egyéb efféle czélokra használtathassék. Megnyit- 
tatik tehát ezennel az aláírás ollyformán, hogy egy részvény 
50 pengő forintra lévén megállapítva, minden részvényesnek 
az érintett iskola’ mimódoni felépítése körül, valamint annak 
használatában is különös meghatározandó joga, és minden
ben, a’ mi azt illeti, annyi szava legyen, a’ mennyi részvényt 
bir ; magában értődvén, mikép ha többen járulnának egy rész
vényhez, azoknak is meg volna az illy módon effybekeriilt rész
vény utáni egy szavuk. — A’ tervek szerint az egész építési 
költség mintegy 24000 pengő forintra rúg,  melly azonban 
az által kevesedhetik tetemesen, ha az uj lóiskolának építése 
közvetlen némelly részvényes társak által eszközöltetik, és a’ 
régi lóiskola’ anyagszerci is lehetőleg ráfordittatnak. — Hogy 
pedig az építés minél előbb elkezdődhessék, és jövő június
ban tökéletességre is mehessen, minden részvényes, aláírásá
nak felét legalább legközelebbi január’ lső, másik felét pedig 
aztán következő martins’ 20ik napjáig a’ pesti n. casinoi le
véltárnok Szekrényesy József urnái, hol a’ nyugtatványok 
készen lesznek, fogja lefizetni. — Mihelyt az említett som
mának fele aláírva lesz, gyűlést tart a’ részvényes egyesület, 
tennivalóit meghatározandó. Mielőtt azonban az építésre szük
séges tőkének kétharmada biztosítva nincs, az épités sem mi 
esetre megkezdetni nem fog. Pest,  October’ 31kén 1837.

A’ tisztelt hazafiak tehát e’ közhasznú intézetnek pártolá
sára egyenként ’s olly reménynyel szólittatnak fél, hogy az 
imént közlött aláírási ívnek eredetije minél előbb számos 
részesek’ neveivel fog díszleni. Költ Pesten november’ 2(Ii- 
kári 1837. Kacskomcs Lajos,

a’ g a z  cl. e g y e s ü l e t ’ ti t ok nők a.

A u s z t r i a .
Becs, oct. 8-

A’ concertszörny, 1100 művészével és tömérdek népével, 
leírhatatlan látvány ’s leírhatatlan hatású volt. Már délelőtti 
10 órakor seregestül gyűlt fel a’ delibb közönség, ’s 12 órakor

mintegy 5000 ember által valamennyi hely el vala foglalva. 
Fél órával 12 után ü  cs. k. Felségük, az egész császári Ház’ 
körében, szinte megjelentek ’s a’ legnagyobb, alig csendesed
hető lelkesedéssel fogadtattak. Most elkezdődött a’ nagy mes
ternek halhatatlan müve ’s minden kivánatot meghaladó pon
tossággal adatott. Az énekszók’ százai, tökéletes és léleke
melő összehangzásokban, a’ gyülekezetei többször el-elraga- 
dák. Illy karének a’ mai napig bizonyosan nem hallatott 
még. Honiak és idegenek cgyiránt csodálták az előadás’ 
művészi tökélyét és roppantságát, ’s megvallák, hogy e’ con
cert nagyságban és hatásban jóval felülmúlta az 1814iki con
gresses’ alkalmával tartottat. — Igen lelkesen Írja c’ con- 
certről a’ ,,Humorist“ : ,,Soha sem voltam olly áhitatos, mint 
midőn Teremtésemen dolgoztam ; mindennap térdeimre bukca 
kértem Istent, adjon erőt nekem e’ munka’ kivitelére,“  ezek 
a' „bányászát’ halhatatlan atyjának“ saját szavai, ’s mintha az 
Ur Istennek tetszett volna, magát a’ művészet’ egyik apos
tola előtt kinyilatkoztatni, hogy ez a’ hangok’ hatalma által 
hirdesse a’ teremtés’ történetének csodáit: úgy szállott az ő 
világosságának egy sugára a’ könyörgő ősz művész’ leikébe. 
’S ennek szellemi szemei egy boldogságsejtésben felfogák a’ 
„ l e g y e n ’“ mindenhatóságát, ’s erőteljes harmóniák’s édes 
melódiák kelének, lengének, alakulónak, ’s magok is olly 
egy eredeti teremtéssé kapcsolódónak össze, mellynél tisz
tábbat és nemesebbet ő előtte ember még nem gondolt ki. 
Anglia az ő rendszeres és nagyszerű hangászati előadásival 
néha e’ mait talán m e n n y i s é g i  tekintetben valami kevéssel 
meghaladhatja ’s kedvezőbb helybeli viszonyok által talán 
nagyobb ’s kedvezőbb hatással is lehet a’ fülre ; de azt m i n ő 
s é g i  tekintetben, ’s a’ tömegeket értve, meg nem halad
hatja. !8 ez a roppant, ezerreju n u n  ̂  ti S A LliÜJ l  ̂ lUCll J’ cl Ö J
teremnek egy egész harmadát foglalta e l ,  az itteni hangász- 
közönségnek c s a k  e g y  r é s z é t  teszi. Melly hihetetlen nagy 
lehet tehát Pécsnek hagmiivészeti ereje, ’s mellyik főváros 
mérkezhetnék ezen tekintetben vele! Adja a’ művészet’ ge- 
niusa, hogy még több illyen ünnepet lássunk kebelünkben lé
tesülni, ’s őrködjék az továbbra is az igaz tudományi han- 
gászat’ kedvelése és ápolása felett!“ — Délután O Felségük 
’s minden cs. Főiig, és Főhgnő a’ Károly-templomi százados 
ünnep’ végső ájtatoskodásira mentek, holott a’ két Fels. 
Császárné már délelőtt is megjelent vala. — A’ Ferdinand- 
éjszaki-vasűt’ földgátai iránt megrendelt, de a’ munkákat épen 
nem akadályozó vizsgálatok miatt e’ vasútnak ünnepélyes 
megnyitása egy pár nappal talán későbben fog tartatni. Min
den gondolható áradási veszedelmet elhárít a’ nevezett gátok’ 
átfúrása, mi már határozatba is ment. A’ megnyitás e’ hó
nap’ 17és20 dikaközt bizonyosan megtörténik ’s ő Felségének 
’s a’ cs. Család’ egy részének megjelenése kegyelmesen meg- 
igértetett.

]Y agyliritamita.
Azon vendégséghez , mellyet London városa a’ királynénak 

a’ lordmayornapon (november’ 9.) fogott adni , uj és drága 
ezüst asztaledény készíttetett a’ királyi czimerrel, ’s egy igen 
ritka miivii üveg csemegetál kirekesztőleg a’ királyné’ számá
ra. Guildhall, hol a’ vendégség tartatni fog, elég tágos 7000 
embert fogadni be; a’ nagy terem 152 láb hoszű , 501. szé

li ímiatatás a’ fejér czékla’ (Kunkelrfslie) 
termesztésére.

A’ külföldi ezukor’ nagy ára már sok tartományokat a’ fe
jérrépa’ (czékla) termesztésére’ és saját ezukorkészitésre in
gerelt. Francziaország ’s utána Csehország minden kétségen 
kívül legtöbbet szolgáltattak; jóllehet az elsőbben az egyes 
gazdák’ csekély földbirtoka e’ termesztést megakadályoztatta, 
Csehországban pedig e’ répanem’ művelésére a’ föld nem a’ 
legjobb. A’ magyarországi földbirtokosok ellenben olly hely
zetben vágynak, hogy e’ répatermesztésre birtokukból jó da
rab földet szakaszthatnak ki, mellynek gabonatermesztésre 
fordítása, különben is az eleség’ árának folyvásti csökkenése 
miatt nagyon kevés hasznot hajt ,  mit a’ fejér czékla’ czél
irányos termesztése igen könnyen megkettőztet, nem tekint
vén azt, hogy ez által ama’ termesztés ’s a’ tulajdon ezukor- 
készités más nagyszámú gazdálkodási mellék - foglalatossá
gokra, mint pálinkafőzésre, eczetkészitésre, marhahizlalásra 
különösen kedvező befolyással van; egyszersmind pedig a’ 
magyarországi földnek nagy része igazi porhanyó búzatermő 
föld, a’ minőt e’ nemű répa’ tenyésztése kíván. — Annako- 
káért Magyarország’ mezei gazdáinak igen ajánlható volna a’ 
fejér czékla’ termesztésével próbát tenni, ’s azon töményte

len sommát, melly évenkint a’ külföldnek e’ czikkelyért ál- 
doztatik, a’ hazának kamattal visszatéríteni. Mivel pedig ed
dig kevesen tettek e’ tárgygyal próbát: úgy hiszem, hogy 
részint F ranczia-, Német-, Csehországokban tett utazásim, 
részint önpróbatételek által szerzett tapasztalásimat a’ gaz
dasági közönségnek elébe terjeszthetem. Távol legyen azon
ban , hogy tapasztalási módomat mint egyedül a’ legjobbat 
ajánlanám, mivel minden gazda a’ nélkül is tudja, hogy a’ 
helyzet és gazdasági körülmények semmi általányos szabályo
kat foglalatosságinkra nézve meg nem engednek; hanem csak 
annyiban, a’ mennyiben mások’ tapasztalásai tartományunk
hoz alkalmaztathatok. Az okos gazda különben is azon mó
dot választja, melly földjéhez és munkaerejéhez legirányzot- 
tabb. — Jóllehet a’ mezeigazdák’ nézetei abban igen külön
böznek, valljon a’ fejér répát fris ganajzatba vagy második 
termesztéskép kelljen e termeszteni ennélfogva véleményem 
szerint a’ e z u k o r k é s z i t é s r e  n é z v e ,  az utóbbi mód 
leghelyesebb, mivel a’ fris ganajzatnál, hogy a’ fejér czéklá- 
ban igen nagy mennyiségű lugsó (Ammoniac) tenyészik, ta
gadhatatlan , mi a’ ezukorkészitésre nézve káros hatással 
van. A’ művelési módot tekintve is különféle vélemények ural
kodnak, mivel némellyek a) a’ sorvetést répapergety üvel vagy 
különféle gépelyekkel ; b) mások a’ széllyel hintett vetést;

c) mások még a’ növénynek különös melegágyban! kikölte- 
tését ’s aztán a’ neki szánt helyre ültetését leginkább el
fogadhatónak tartják és ajánlják. Mi ezen módokat illeti, az 
első szám alatti sorbavetés ugyan legtöbbet adhat, mindazál- 
tal ezen erőműre megkivántató tetemes költségeknek ’s a’ 
folyvásti igazításoknak (mellyeknek ezek ki vágynak téve) né
zetéből, egyszersmind ezen gépelyekkel bánni nem tudó em
bereink miatt, ez nem igen ajánlható; a’ második ugyan 
legkönnyebben végrehajtható ; de a’ répának e’ módnál igen 
egyenetlen kikelése van,  és később a’ hol sűrűn kel, belőle 
ki kell szedni, a’ mellett a’ gaznak nehéz kigyomlálása, mit 
gyakori munkával kell megtenni, a’ művelési költséget neveli ; 
mig a’ harmadik mód, melly szerint a’ növények, mihelyt 
irótoll vastagságúak, a’ meleg-ágyból kiszedetnek, ’s a’vékony 
megfogamszó gyökerek’ kímélése végett, ’s hogy folyvásti 
száraz időben a’ kiszáradástól megkiméltesscnek, egy fris 
marhaganajt , földet és vizet magában foglaló edénybe már- 
ta tn a k ’s 10 — 15 ujnyi távolságra egymástól a’ neki rendelt 
földbe eliiltettetnek, tagadhatlanul a’ legjobb ’s legbátorsá- 
gosabb. Hanem a z é ’ módnál megkivántató sok kéz’ tekinteté
ből , ez csak kicsiny kiterjedésű földnél használtathatik ’s a’ 
hol sok munkás kéz kiállítható, mit itt igen ritkán kaphatni. 
Az én bánásmódom egyszerű, ’s ugyanaz, mit kukoriczaültetés-



les és 55 1. maga«. Azon ebéd , melly it t  18l4ben a regcns-
herczegnek ’s a’ szövetkezett fejedelmeknek ada to tt ,  csupa 
ezüstön, 200,000 font sterling értékűn, hordatott fel s köt
tetet t  el. Több esztendők óta nem tisztelők meg angol feje
delmek a’ lordmayori ebédet jelenlétökkel. 1727ben, midőn
II. György <?s hitvese jelen voltak, az ebéd 4889 font ster
lingbe kerü lt ;  az említett vendégség IV. György ’s az ide
gen fejedelmek’ tiszteletére 2 5,000 font sterlingbe. — Az 
u tczák, méllyé ken a’ menet haladni fog, újon kövezte lek  ’s 
kiegyenlítettek; egy hely egy ablaknál 5 shillingtől 1 — 2 gui- 
neeig fizet; egy első-emeleti szobától 40 font sterlinget (1000 
váltó forint) is elkérnek.

A’ királyné azon kívánságot fejezte ki,  hogy a’ guildhallí 
ünnepély’ alkalmával minden asszonyság csupa angol gyár- 
termékekben jelenjen meg.

L n s h i n g t o n  a’ legközelebbi ülésben indítványát, a’püs- 
pököknek a’ felsőházból leendő kirekesztetése i rán t ,  meg 
fogja újítani. R o e b u c k ’ indítványa , a’ hirlapbélyegek’ el- 
törlesztése irán t ,  egy másik tag által fog ismételteim, ugy- 
szinte C l a y ’ törvényjavaslata i s ,  melly a’ gabonatörvények’ 
eltörlesztését tárgyazza ’s bel - és külföldre nézve egyaránt 
fontos; továbbá T e n  n i s o n ’ indítványa a’ parlamentek’ meg
rövidítése i r á n t ; M o l e s w o r t h é  a’ választóbér’ megkevesi- 
tésc — . G r o t e é  titkos szavazás’ behozatala iránt a’ parla
mentválasztásoknál , és I l u m e é ,  a’ grófságok' jövedelmei
nek választott hatóságok által történendő gondviselése iránt. 
Végre hihetőleg D un com  b e ’ indítványa is a’ meghatalma
zás általi szavazás ellen a’ felsőházban meg fog ujittatni. A’ 
radicalok általában nem hagynak alább erőködéseikkel.

October’ 25dikén adatott el Hamptonban árverés’ utján a’ 
boldogult királynak privát ménese , mellynek megtartatását 
sokan, különösen Burdett u r , olly lievesen sürgették. A’ 
lovak általában reménységen felül jól keltek e l ,  legdrágáb
ban pedig (1550 guinee) C o l o n e l  mén,  mellyet még IV. 
György 4000 guineen vásárolt,  ’s melly valamint már szá
mos nemes ivadékot n e m z e t t , úgy sok versenyen is győzött, 
mígnem ISSlben az ascoti pályán elesett. Mondják, hogy 
ÍV. György már akkor, midőn e’ lovat vette ,  megmondta, 
mellyik lábára fog az egykor elesni. Vevő a’ főbb rangunkból 
kévés volt személyesen jelen.

Bedousba 10 tiszt és 29 altiszt érkezett az idegen-sereg
ből , éhhalállal küszködve ’s minden pénz n é lk ü l , hogy csak 
kenyeret is vehettek volna. Spanyolországot, mint mondák, 
engedelem nélkül hagyták e l , hogy az éhhalált és hideget 
kikerüljék ’s őket még 70 bajtársuk követendi. Bedous’ köz
sége által felebaráti szerétéiből befogadtattak. Még 400 em
ber van mindössze e' segédseregből Spanyolországban.

Constantine’ elfoglaltatásának Ilire Angliában némi vizsgá
lódásokra nyújtott alkalmat és okot. A’ „M orning-Post“  elis
meri , hogy Constantine’ eleste Francziaországra ’s a’ király’ 
házára nézve nagy fontosságú történet; de Angliának egészen 
különböző érdeke van. F rancz iaország , úgymond a’ nevezett
liirlir», ómhnr í & á f t n  . hnírjr Aljr'"* »»^ n I' n erj' j “ * ’"«s*“
megtartotta,  benne gyarmatokat te lepítet t ,  ’s most foglalá
sait tovább terjeszti; Constantine’ eleste egy jól kiszámított 
tervnek zárköve. Francziaország képes a’ f ö l d k ö z i  t e n 
g e r ’ m i n d k é t  p a r t j á n a k  birtoka által e’ vizeken uralkod
n i , ’s Angliának most nagy féltékenységgel kell néznie egy 
rakhely’ felállítását Mahonban, ’s mindazt, mi ezen révpart’ 
elfoglalására vezethetne. Angliának tehát a’ he lye tt ,  hogy 
Spanyolországban d o n  C a r l o s ’ mozdulataira ügyel ,  sze
meit L a j o s  F i i l e p ’ terveire kellene függesztenie; egy 
nagy hatalmasságnak Afrikában megfészkelése nagyobb kö
vetkezésének ’s Anglia’ kereskedési viszonyaira nézve ártal- 
masbnak tartathatik , m in táz  inquisitionak visszaállítása Ma
dridban. — A’ „Courier“ teljességgel nem osztozik némelly 
hirlaptársainak a’ miatti aggodalmaiban , hogy a’ francziák 
Constantinet elfoglalták , ’s feddésreméltónak ta r t ja ,  e’ pil
lanatban a’ nemzeti ir igységet felbizgatni. A’ francziák , úgy
mond , már hét év óta vannak birtokában az éjszakafrikai 
tengerpart’ egy részének ’s Angliának semmit sem ár to t tak ;  
annál kevésbbé lehet kárára Angliának az ,  hogy a’ francziák 
Afrika’ belsejébe terjesztik foglalásaikat, mert ez csak F ran 
cziaország’ költségeit és bajait szaporítja.

Francziaország.
A király s királyné, A d e l a i d e  herczegnő (madame) ’s 

C l e m e n t i n e  herczegnő, October’ 28án Trianont elhagyták, 
’s ismét téli lakhelyökre a’ tuilleriákba költöztek.

October 20kán a párisi második kerület’ választói, szám

sz e rű t  mintegy 2000en, összegyűltek , e’ kerület’ követségé
re vágyó két versenytárs’ , L a f f i t t e  ’s L e l  eb  v r e  ban- 
quierek’ hitvallásait meghallandók. Mindkettőhöz több kérdés 
intéztetett. Laffitte többek közt imigy nyilatkozók: „Tőlem  
hitvallást kívánnak a’ júliusi forradalomról ’s azon uralkodó
házról,  mellyet az kormányra emelt. E ’ kérdés valóban igen 
feleslegi; Kegyetek mindnyájan tu d já k , mit tettem 1830ban; 
házam ama’ nagy népmozgalom’ főszállása volt; minden óhaj
tásommal, minden törekvésemmel pártoltam az ifjúbbik ág’ 
trónra j u tá s á t ; még most is épen úgy érzek i rán ta ,  ’s véle
ményein szerint a’ nyilványos szabadság’ kilejlésére alapított 
monarchiái kormányrendszer a’ legillőbb Francziaországhoz.“  
Egy szózat a ’ teremben Laffitte urnák egy kérdést kíván ten
ni: hogy t. i. nyilatkozzék egy mondat i r á n t ,  melly a’válasz
tókhoz általa intézett körlevélben foglaltatik. E ’ mondat 
imez: A’ republicannsoknak ezt m ondottam : „Időtök még 
nem jö t t  el.“  L a f f i t t e  f e l e l :  „Azon választó, ki e’ kér
dést intézi hozzám, körlevelem’ mondatát nem helyesen idéz 
te ;  egy szót tesz h o zz á , melly értelmét elváltoztatja. Abban 
ez mondatik: ,,A’ császárság’ párthiveinek ezt mondottam: 
Időtök elmúlt; a’ respublica’ párthiveinek : Időtök nem jö t t  
el.“  A’ „m ég“ szó , melly közel reményeket je len tene , mon
datomban nem foglaltatik ; örömest hiszem , hogy a’ beszélő, 
ki felszólalt,  e’ hozzáadást ártatlan tévedésből tette. T ö b b  
s z ó z a t :  „E z  már egészen más.“  E g y  v á l a s z t ó  hévvel: 
„Ugyde hátha a’ respublicák’ ideje eljőne , mit cselekednék 
Kegyed? velők fogna e tartani ?“ L a f f i t t e :  „Mutassa, ké
rem , m agát,  U ra m ,  hogy személyesen felelhessek: nem, 
én nem vagyok párthive a’ respublicának ; őszinte barátja va
gyok a’ nyilványos szabadsággal összekötött monarchiának; 
azonfelül mondom Kegyednek, hogy a’ respublica soha sem 
jövend e l ,  ha a’ júliusi napokban te tt  ígéretek megtartatnak, 
lia a’ nyilványos szabadságok’ kifejlődése az eszmék’ előhala- 
dásával öszhangzásban tartatik ; de a ’ respublica eljövend, 
ha az alkotmányszerii kormányzás’ elveitől eltávoznak, ha 
egy gyűlö lt ,  lehetetlen múltra visszalépnek, ha az alapszer
ződést megsértik. Ennélfogva egész nyiltszivüséggel telietem 
le a’ hűségesküt a’ királynak, ta r ta lék ,  megszorítás nélkül“ 
stb. (Alle). Zeit.)

A’ ministerialis „Journal de P ar is“  következő epés czik- 
kelylyel felel L a f f i t t e ’ említett ’s kivonatban közlött nyilat
kozására: „Mióta Laffitte ur az okok’ legjogosbika, t. i. kor
mányzási tudatlansága miatt a’ köz ügyek’ igazgatásától el- 
mozdittatott,  azóta ő magát a’ júliusi revolutio’ martyrjának 
kiá lta tta  ki és tartja. Mindazokban , kik az ő elveit nem Íz
lelik, rendszerét nem hagyják helyben’s zászlójától elállottak, 
megannyi ellenséget lát,  kik az ő veszedelmére összeesküdtek; 
’s minthogy, fájdalom, az ollyan emberek’ szám a, kik L. ur’ 
politicáját nem szeretik , Francziaországban igen nagy: in
nen j ő , hogy L. ur csaknem mindenütt merő ellenségeket 
lát. Egyébiránt az oppositioi hírlapok sokat tettek arra, 
hogy L. ur ezen monomaniajában megerősödjék. Eltelvék
KódolíAiécxl oo idgua/iKuJáaaal a* 1 II. tiantolotre méltó bankir iránt,
annyit töinjéneztek neki mindenféle formák a l a t t ,  addig és 
annyiszor mondák n e k i , hogy a’ júliusi revolutiót ő csinálta 
’s Francziaország’ koronájáról ekkor, úgyszólván, egyedül 
rendelkezett ,  hogy ő már most magát valóban egy nagy és 
megismert hatalomnak tartja. De ezen szerencsétlen képze
lődés, mellyet főleg baráti hoztak lé tre nála, a’ hideg figyel- 
rnező előtt végre nagyon is különösnek tetszik. Midőn L. ur 
tinnepiesen arra emlékeztet, miképen ő 1830ban a’ város-há
zán fölkiá lto tt:  „Napoleonisták, a’ ti időtök már elm últ ;  re- 
publicanusok, a’ tietek még nem jö t t  e l !“  ’s nyomban utána 
teszi: „E rre  Orléans herczeg lön megválasztva,“  mintha e’ 
megválasztás egyedül ama’ szavak’ következménye le tt  volna: 
akkor valóban nem csodálat az, mit az olvasó L. ur irán t  érez. 
L. urnák önérdeke miatt is le kellene végre azon olyinpról 
szállani, mellyről szüntelenül csalatásit tálalja élőnkbe, ’s is
mét természetes emberré válnia, midőn aztán úgy találná, 
hogy ő sokkal kevesebbé m artyr,  mint vele elhitetni akarják, 
’s roppant veszteségei után is még sokkal gazdagabb , mint 
azoknak kilencz tizedrésze, kiket ő pompás panaszaival öl
dököl. L. ur most olly egy párthoz tartozik, mellynek egyik 
követelése az ,  hogy a’ királyoknak igazságokat mond. Je
gyezze meg tehát magának L. ur az t ,  hogy mi is mondha
tunk neki vagy kettőt-hármat. Legelső ezek között az, hogy 
a’ júliusi revolutiót nem ő csinálta; hogy neki akkor nem volt 
hatalmában az 1830diki monarchiát hozni vagy nem hozni 
be; hogy ezt akkor egész Francziaország a k a r ta , ’s hogy ha 
ő akkor ,  midőn azt képzelé m agában, hogy szobájából F ra n 
cziaország’ jövendőjéről tetszése szerint rendelkezhetik , va

lami mást akart volna behozni, ez ellen egész Francziaország 
protestált ’s az ő müvét csakhamar semmivé fogta volna tenni. 
Laffitte urnák ekkori érdeme az, hogy a’ köz akaratnak mint
egy ösztönével birt ’s úgy cselekedett, miképen akkor a’ nem
zet’ érdeke kívánta. De L. úrral ezen érdemben igen’sok más 
férjfiu osztozik, ’s ha ő ez érdemből maga részét méltán meg
kívánja ’s kívánhatja is: azért még ne kecsegtesse magát azon- 
gondolattal, mintha ő mindazt a’ mi történt,  ha akarta, meg 
is változtatta ’s egészen más valamit tehetett volna. Neki 
inkább, mint más akárkinek, tudnia kellene, hogy felette 
nehéz az országnak más irányt adni, mint az, mellyre az épen 
hajlandó. Hiszen L. ur a’ követkamara’ szószékéről is mon
dotta már azt, „miképen ő bánja azon részt , mellyet a’ j ú 
liusi revolutióban vett,“  ’s valljon talált e ezen vallomás va
lami viszhangot?“  —

Paris, October’ 26.
Bizonyosnak tartják, hogy J u s s u f  basa tegnap estve M ó l é  

’s B e r n  ar  d ministereknél audientián v o l t , ’s aztán parancsot 
vön, hogy Afrikába visszamenjen. E ’ szerint úgy látszik, hogy 
a’ kormány elha tá roz ta ,  Constanlineban a’ Francziaország- 
gal frigyes törzsökökből tartani őrsereget. Tudva van, hogy 
J u s s u f  basa már elébb Constantineba beynek in partibus vala 
kinevezve. — Bona ’s Constantina között három besánczolt 
tábor fog felállít tatni. — A’ ,,Notre Dame“ egyházban mai na
pon ta rto tt  Te Deum’ alkalmával a’ 9dik sorezred tette a’ disz- 
szolgálatot.  Az érsek a’ színházi énekesek’ alkalmazását vi
lágosan megtiltotta. — Egy ministeri hírlapban ma kiadott 
azon nyilatkozványból, hogy a’ tuilleriák’ udvara 1830tól fogva 
általában a’ sz pétervárinak semmi családviszonyi vagy más 
örvendetes tudósítást nem te t t ,  az jő ki, hogy O r l é a n s  h e r 
czeg’ házassága’ megjelentéséről ’s a’ megtagadott feleletről 
ugyan szó sem le h e t :  mindazáltal azt is mutatja, hogy a’ két 
udvarnak minden barátságos viszonyai a’ júliusi forradalom
tól fogva egészen megszakadtak. Ezen körülmény, a’ borde- 
auxi hcrczegnek egy orosz herczegnővel leendő összekelésé- 
ről közlött egy idejű tudósítással, nagy figyelmet gerjeszt. A’ 
pénzspeculánsok meg vágynak győződve a’ felől, hogy a’ mi- 
nisterium a’ választások’ alkalmával nagy többséget nyerend.

October’ 26án estve a’ „M essagerben“  következő czikkely 
olvastaték : „ ’Tegnapelőtt Constantine’ bevételének hiteles 
tudósítása’ következtében a’ diplomaticai te s tü le t’ tagjai s ie t
tek magokat a’ ministerelnöknél beíratni.  Az első, ki nevét 
felirta, G r a n v i l l e  lord volt, ezt követte nyomban a’ dán követ. 
De azt jegyzették meg, hogy az orosz követ magát nem je len 
tette. Az ozmán követ ezen példát utánozta.“  Nem tudjuk, 
a’ szerencse-kivánati látogatások e’ rendben következtek e ?  
hanem azt tudjuk, hogy 1830 óta Oroszországgal semmi illyes 
közlekedés nem volt. Ha vele semmi még családi ’s más tudó
sítások sem közöltetnek, e’ szerint nincs is mire felelnie. Miért 
kellene tehát hallgatásán vagy meg nem jelenésén csodálkozni?

A’ „Journal  des Débats“  valótalannak állítja, hogy az orosz 
követ a’ küliigyek’ ministerének Constantine’ bevételén örven- 
dését nem nyilatkoztatta ; sőtinkább ő volt egyike a’ legelső 
szerencsekivánóknak. — Ugyanazon lapban B r o s s  a r d  gene
ral’ fia az atyja felől terjesztett híreket mind rágalomnak nyi
la tkoztatja,  mivel az csak Algírban megromlott egészségének 
helyreállítása végett ment Karthagenába; egyszersmind inti 
vádlóit, hogy ne kényszerítsék őt az igazi vétkesek’ fölfede
zésére.

A’,,Journal des Débats“ folyvást vitatja Constantine’ megtar- 
tatásának szükséges voltát. Ha, ú gymond ,  seregünk el akar
ná Constantinet hagyni,  akkor ezt vagy egészen le kellene 
rontani ,  mit még a’ vandalok sem te t te k ,  kik Afrikában vi
rágzó várasokat és vidékeket tudtak m egtartani;  vagy pedig 
Ahmed beynek visszaadni, ’s akkor ettől újabb ellenségeske
dést kellene várni. Azonban a’ had ’ dereka azóta kétségkívül 
Bonába v isszatér t ,  elegendő őrizetet hagyva Constantineban. 
— Egy másik hírlap szerint Constantine egy tartományi igaz
gatás’ székvárosa fog lenn i,  erős ő r ize t te l ,  ’s közelében egy 
tábor üttetni fe l ;  a’ rómaiak’ idejében olly hires s t o r a i  k i 
kötő helyre fog állíttatni ’s i t t  egy gyarmati város alapittat- 
ni. Továbbá Stora és Constantine közt a’ kormány egy nagy 
országutat építte t ,  mellyre egy a’ rómaiaktól készített útnak 
ép maradványait haszná land ja , hoszában pedig, je lesül egy 
igen termékeny és vízzel bővelkedő völgyben, falukat te le 
píttet ’s igy S torá t a’ tartom ány’ kereskedésének központjává 
teszi. Végre Ghelma (Guelma) megerősittetik ’s őrizetet kap ;  
a’ seybuzi gyönyörű síkság pedig a’ partvidékkel együtt euró
pai gyarmatosok közt osztatik k i , miután az ottani mocsárok 
lecsapoltattak. — A’ „N ational“  igen nehezen veszi,  hogy 
az angol torysajtó olly féltékeny szemmel nézi Francziaor-

nél szoktak haszná ln i ; mivel minden eke után egy ember ál- 
littatik, ki minden harmadik barázdába 10 — 15 ujnyi egyfor
ma távolságra két szemet vet, mellyeket a’ következő eke a z 
tán léiddel betemet. — Mihelyt a’ növények valamennyire 
kibuttak, a feleslegesek k ihúzatnak, ’s a’ szántóföld a’ gyo
moktól kapával megtiszittatik, melly munkát 3— 4 héti idő
köz, után meg kell újítani, végre a’ répától kézzel a’ föld el- 
kapartatik ’s a’ répatörzs’ felülete a’ lég’ hatása végett sza
badon hagyatik, mi növekedésének előmozdítására nézve el
kerülhetetlenül szükséges; aztán a’ föld aratásig magára ha
gyatik. Csak porhanyó ’s nem magas fekvésű (de sem ned
ves sem száraz) íöld íordittassék e’ te rm esz tésre , melly ele
gendő trágyázott állapotban van, ’s a’ megkivántató művelést 
őszszel s kikeletkor megkapja, ’s rnegkivántatólag porhanyó- 
sit tassék; úgy más kedvező körülmények is hozzá já ru lván  
egy hold 300 400 mázsányi répát megterem. Mi a’ termési
következményt illeti, erre nézve ugyan bizonyos szabályokat 
meg nem á l lap í tha tn i; mivel ez a’ körülmények á l t a l ’s a’ föld’ 
gazdasági fekvésénél fogva a’ termesztett répa’ mennyisé
gében alapul;  mindazáltal jónak Ítélem, itt  némellyekct fel
hozni,  mellyeket minden gondolkozó földműves helyzetéhez 
’s körülményeihez igen könnyen alkalmaztathat. Ezek szerint 
t e h á t :

A’ hármas földrendszer u tán :
I. 1) Kapautáni e leség: kukoricza, dohány, burgonya, erő

sen trágyázva.
2) Fejér répa.
3) Búza.

II. 1) Őszi vetés.
2) Árpa ,  zab, trágyázva.
3) Czékla. Vagy
1) Zab ’s á rp a ,  trágyázva.
2) Fejér répa.
3) Búza.

III. Ez legkétesebben ajánlható, mivel a’ búza a’ kifagyásnak 
erősen kivan téve; jobb volna

1) Keverék (bükköny), erősen trágyázva.
2) Répa.
3) Árpa.

Vagy négyévi nyomásban:
I. I) Őszi vetés, trágyázva. 2) Répa. 3) Árpa lóherével.

4) Lóhere.
II. 1) Bükkönykeverék trágyázva. 2) Répa. 3) Árpa vagy 

zab. 4) Rozs.
III. 1) Rozs. 2) Borsó trágyázva. 3) Répa. 4) Árpa.

Ötévi fordulatban:

I. 1) B ükköny , trágyázva. 2) Répa. 3) Árpa lóherével
4) Lóhere. 5) Repcze.

II. 1) Kukoricza, dohány ,  burgonya trágyázva. 2) Árpa.
3) Rozs. 4) Keverék fél trágyában. 5) Czékla. 

Hatévi sorozat:
I. 1) Bükköny erősen trágyázva. 2) Czékla. 3) Árpa ló

herével. 4) Here. 5) Búza felényire trágyázva. 6) ta
vaszi vetés.

Vagy hétéviben :
I. I)  Bükköny jól megtrágyázva. 2) Czékla. 3) Árpa ló

herével. 4) Lóhere. 5) Búza trágyázva. 6) Lednek 
vagy borsó. 7) Rozs.

II. 1) Borsó jó l  megtrágyázva. 2) Répa. 3) Árpa lóherével.
4) Lóhere. 5) Kukoricza trágyázva. 6) Árpa. 7) Búza. 

bis igy tovább a’ nyolez ’s kilenczéví fordulatokban ’stb.
Bárcsak c’ példák mezei gazdáinknak ösztönül szolgálnának 
a’ fejérrépa-termesztésre ! a’ következés bizonyosan megjutal
m azta tnék , ’s az azzal l'oglalatoskodók feles hasznukat ta
pasztalnák. B ertholdy.

Fi I m  e f u t t  »  * »  n*
Boldogok mindazon állatok, mellyek vadan élnek ; közöt

tük nincsenek felmagasztaltak, nincsenek lealázottak. Egyik



szagnak afrikai b ir toká t ,  holott Anglia a’ középtengeren, 
mellyen most annyi és olly fontos helyeket bir , 30 év előtt 
még semmit sem b i r t , ’s a’ bécsi congressus’ actáinál fogva 
a’ franczia gyarmatok’ kilencz tizedrészét magához ragadta.

Ilaszinte megvalósulna is, úgymond egy párisi levé l , hogy 
a’ tunisi boy iitérdaganat’ következésében halt m eg , mégis 
e’ halál különösen esik össze azon sokféle h í r re l , mellyek e’ 
bey’ életét fenyegető veszélyekről előre el valának terjedje. 
E ’ váratlan halál könnyen intésül fog szolgálni a’ bey’ (iá
nak és követőjének, S id i -Ahmed beynek , a r r a ,  hogy , ha 
csendes és hosszú uralkodást kíván, atyjánál okosabban igye
kezzék magát viselni. Mondják, hogy Sidi-Ahmed is nagy 
barátságot érez irántunk francziák i rán t ,  ’s hogy a’ mi vi
szonyaink Tunishoz ugyanazok maradnak, mellyek már né
hány év óta fenállanak, ’s ez igen kellemes reánk nézve; 
de valljon megnyeri e ez által az uj bey honfiai’ szeretetét ’s 
ne>H inkább azok’ gyűlöletét vonja e magára*? ez más kérdés. 
Meg kell azt a’ mi tunisi főconsulunknak adni ,  hogy ő min
dent elkövetett F rancziaország’ érdekeinek ottani előmozdí
tására ’s el is tudot t  hárítani m indent,  mi ezen oldalról 
afrikai vállalatunknak akadályt szerezhetett volna; hanem ő, 
úgy látszik , igenis nyíltan űzi munkáját ’s ezáltal ár to tt  a’ 
beynek honosi e lő t t ,  kik az európaiaknak nembaráti . Schwe
be! ur (a’ főconsul) derék ember, becsületes ember; de ő a’ 
régi napóleoni iskolának embere 's nem ért az újabb diploma- 
t ia ’ finom fondorkodásihoz. () azt hiszi,  hogy Francziaor- 
szágnak csak komolyan kell kívánni valamit, hogy azt azon
nal m egnyerje’s megijeszszen mindent,  ki akaratjának ellen
szegülni akarna. De ez nincsen úgy , ’s neki tudni kellett 
volna , hogy itt (Párisban) minden erős fellépéstől irtóznak, 
mindent a'legkíméletesebben visznek véghez, ’s a’ cselt az erő
szaknak elejébe teszik. Ama’ különben megbocsátható balság 
nagy részben oka volt annak, hogy az elhunyt bey igenis 
fennyen számolt Francziaország’ segedelmére ’s nyíltan oda 
veté a’ kesztyűt ellenségeinek , mellyet azok nem emeltek 
ugyan fe l ,  de a ’ boszuszándéktól sem ijesztetének el. Mind
ezek oda látszanak mut a t n i , hogy a’ bey’ hirtelen halála 
nem volt természetes ha lá l ,  hanem hogy őt az első-ministe- 
re’ megfojtatása által felingerlett pártdüh ejtette el. I tt  igen 
fájlalják egy olly barátságos beynek veszteségét, kinek u ra l
kodása Afrika’ gyarmatosítására nézve idővel igen kedvező le
hetett  volna. F iának ,  akarmelly jó indulattal viseltessék is 
irántunk, atyja’ halála mindenkor szeme előtt fog lebegni.

A’ „Courrier F rancois14 szerint a’ franczia had’ vesztesége 
Constantine alatt  400 emberre m egy, kik között 40 tiszt. 
Az önkénytesek’ osztálya maga S0 embert vesz te t t ,  közöttök 
két kapitányát. General T  r é z  e l  alatt egy ló lövetett el. — 
A’ különféle számításokat összehasonlítván, a’ franczia had’ 
veszteségét közép számmal 1000 emberre lehet tenni. A ’ 
„C har te“  (ministeri hírlap) tagadja a’ Journal des Débatsnak 
azon á l l í tá sá t ,  hogy öt ’s nem egy megrohanás történt vol
n a ,  valamint a’ külön hírlapokban olvasható veszteségi kimu
tatásokat is nagyítottaknak m o n d ja ’s egyedül Valée generál
nák hivatalos tudósításaihoz utasítja minden pontok iránt a’ 
publicumot.

Ilonából October’ I9kéről költ levél szerin t,  B e n d - U s s a ,  
a’ bey’ hadnagya , Constantinet 10,000 hegyi kabyllal védel
mezte , ’s a’ második ostrom alatt  egy lőréssel elláto tt  ház
ban , mellyet ótalmaz vala , fogatott el.

A’ , ,Tem ps“  je len t i ,  mikép a’ kormány már parancsokat 
bocsátott ki az i r á n t ,  hogy Constantine állandóul m egtartas
sák Francziaország’ részére, ’s a’ legközelebb összegyűlendő 
kamarák’ elébe törvényjavaslat fog e’ beymegyére nézve te r 
jesztetni.

H o r a c e  Y e r n e t ,  a’ hires csatafestő, Párísból elu tazott  
Constantineba, a’ királytól reá bízott csatakép’ lerajzolása 
végett.

Danrémont azon pillanatban, midőn az ágyúgolyó meg
ta lá l ta ,  kezét barátja P e r r e g a u x  general’ vállára tévé ’s 
úgy megszoritotta vele ennek kabátjá t,  hogy csak nagynehe- 
zen lehete tőle elválasztani. A’ mint Perregaux lehajtott,  
hogy Danrémont generált fölsegélje, orrán sebesit tetett  meg. 
N e m o u r s  herczeg nagy hidegvérüséget mutatott. Néhány 
szóval Danrémont generálon sajnálkozván, igy sz ó la : „ U r a 
im! a’ király illy szerencsétlenség’ esetére gondoskodott ’s 
azt akarja ,  hogy \ a l é e  general vegye át a’ fővezérséget. 
Úgyis ő szolgál legrégebben.“

Az úgynevezett városházbáli összeesküvés’ ü g y e , melly 
szerint t. i. négy fiatal ember, többnyire tanulók, két altisztet 
arra akartak volna birni,  hogy egy az Orleans herczeg és 
herczegnének Páris városa által adott bál’alkalmával kitören-

farkas úgy é l ,  mint a’ másik; nincs ölbe való farkas,  nincs 
kedvencz fa rk as , nincs meglánczolt farkas. A’ farkasok kö
zött dús pazarlók ’s é h e ző k , előkelők ’s alrendiiek nem lé
t e z n e k ; de a’ h á z i  á l l a t o k r a ,  azon állatokra , inellyeket 
az e m b e r  magához bilincselt, rá jok is  fűzé saját szerencsét
lenségének, saját nyomorúságának minden lánczait.

A’ l o v a k  és e b e k  közt épen olly viszony ta lá l ta t ik , mint 
az emberek közt! Van v é g z e t ö k !  f a t u m j o k !  szerencsés 
e s e t ö k !  méltatlan s o r s u k !  véletlen S z e r e n c s  éj  ö k !  
F o rtuna’ kegyében részesülnek! velők r o s z ú l  b á n n a k !  
e l k é n y e z t e t i k  őket!

Némelly lovak és ebek semmit sem cs inálnak , magok is 
semmik; de a’ sorstól kegyelteinek, jól tartatnak, szerettetnek, 
aranyos szerszámokban já rnak  és henyélnek ! — Mások nyo
morra kárhoztatvák ; ezek hasznosak, lánczon hevernek, kere
kek mellett l ihegnek , taligát vonnak és hitvány eledelt kapnak!
! JLássuk a’ l o v a k  közti rangkülönbséget. A’ d í s z l ó ,  a’ 
d á m a p a r i p a ,  a ’ h a r e z m é n ,  a’ h i n t ó s l ó ,  a’ j a n c s -  
k y - s z i i r k e * ) ,  a’ f i a k e r - g e b e ,  a’ k e r é k  f o r g a t ó ,  a’ 
t a l i g a v o n ó  ló! — íme egy egész láncz a’ legfőbb jó é 
le ttő l fogva lefelé a’ legmélyebb Ínségig!

*) J a n c s k y  leghíresebb bérkocsis (Lamlkutscher) Becsben.

dő támadásban részt vegyenek, a’ párisi assisek előtt felvé
tetet t  ’s két nap a la tt  el is intéztetett.  Maga a’ főfisous meg
vallotta , hogy a’ dolog inkább nevetséges, mint komoly vi
tatásra méltó , ’s a’ bevádlottak rövid tanakodás után fűimen 
te ttek és szabadon bocsáttattak.

D a r a n  t e  E m é sz t ,  a’ pétervári franczia nagykövet’ f ia , a’ 
kormánynak szóló hivatalos levelekkel Parisba érkezett.

Spanyolország'.
A’ spanyol háború’ utolsó változásairól igy ir a’ „Journal 

des Débats“  : „Don Carlos’ Navarrába visszatértének hire meg- 
valósúl. A’ praetendens 5— 6000 emberrel visszament az 
Ebrón ’s most Esteiiában van. Több nap óta igyekeztek a’ 
carlosi hadak ezen mozdúlatot az ó-castiliai hegyekben el
fedezni ’s külön osztályaik egyszerre vagy egymás után min
den irányban megjelentek. Egy pillanatig még azt is hitték, 
hogy a’ praetendens újra Madrid ellen indul , vagy legalább 
seregének Uj-Castiliában keres szállásolást,  mivel az egész 
had a’ hegyekben nem talál élelmet. Azonban a’ carlosi had 
három részre oszlott. Az egyiknek Espartero és Lorenzo 
felé kelle indulni ’s velek szcinbeállani, a’ másiknak az Ebro 
felé vonulni, ’s a’ harmadiknak Montenegrón és a’ hegyeken 
— Soriától éjszakra — keresztül Arragoniába menni. A’ 
carlosiak által az emlitett két christinoi generállal lluerta- 
del-Ileynél kezdett veszteséges ütközetnek nem volt egyéb 
czélja, mint e’ két generált feltartóztatni ’s a’ praetendens’ 
átkelését az Ebrón elrejteni. Don Carlos ÍSdikán indult ki 
Quintanar de la Sierrából, ’s 2ldikén ál tál kelt az Ebrón Ila- 
ro-nál,  nem messze Mirandától.  Zariatéguy ÍSdikán a’ bnr 
gosi hegyekben , Villafrancában, vo lt ;  egyszersmind az Ar 
ragoniába szánt hadosztály a’ soriai hegyeken vonult vissza, 
úgy hogy a’ had két osztályt mutat,  mellyek egymással épen 
ellenkező irányokban indultak k i,  inig a’ harmadik, Zariate- 
guy által eléggé fedezve, észrevétlenül ju to t t  az Ebróhcz. 
Espartero eleinte gyanította ugyan, hogy dón Carlos Navar
rába akar visszavonulni, ugyanazért lödíkán Lorenzóval egy
ütt  Salas-de-los-Infantesig nyomult előre; de mivel i tt  a’ car 
lis ta had’ két ellenkező mozdulatának hírét v e t te , zavarba 
jö t t  ’s egy egész napot töltö tt  el Salasban biztosabb híreket 
várva, mig ÍSdikán, dón Carlossal ellenkező irányban, Soria 
felé vette ú t já t ,  Lorenzóra bízván Zaria teguy’ üldözését. — 
A’ carlosiak csupán egy osztályt hagynak a’ Burgos és Soria 
közötti hegyekben, hogy i t t  a’ parasztok’ támadását fentart- 
sák. A’ többi rész Navarrában és Arragoniában fog ismét 
szállást és táplálato t keresni. —-  Midőn a’ praetendens sze
mélyesen kiindult Navarrából ’s Arragonián , Catalonian és 
a’ két Castilián keresztül két ízben közeledett Madridhoz, ak
kor félteni lehete tt  a’ constitutionalis ügyet Spanyolország
ban, ’s a ’ praetendensé sikerrel lá tszott biztatni.  Don Car
los’ hívei azt hitték, hogy neki serege’ színével csak keresz
tül kell menni az Ebrón ’s Castilia’ szivében mutatkozni. — 
Ez a’ próba m eg té te te t t ,  egy egész esztendeig ta r to t t ,  sok 
kedvező körülménytől tám o g a t ta to t t , mégsem le t t  sikere, ’s 
don Carlos most a ’ támadás’ legelső fészkébe kénytelen vissza
térni. El lehet gondolni,  hogy csak a’ legfontosabb okok ’s 
azon bizonyosság, hogy lehetetlen magát Castiliában fentar- 
ta n ia , bírhatták dón Carlost és tanácsosit olly egy lépésre, 
melly nekik mind az európai udvaroknál mind magán a ’ fél
szigeten sokat fog ártani.“  A’ „G azette  de F rance“  erre azt 
jegyzi m eg , hogy don Carlos’ Navarrába visszavonulását to 
vábbi hírekig még kétségesnek kell ta r ta n i ,  annyi bizonyos
nak látszik, hogy V. Károly hadát két részre osztotta ,  ’s egy
iknek parancsnokságát maga ta rto tta  meg , a’ másikét Zaria- 
teguynak adt a ;  e’ két hadosztá ly t űzik E sparte ro  és Lorenzo.

Madrid , oct. 21-
A’ túlzók (exaltados) győzni fognak a’ fővárosi választá

sokban, ’s ezáltal a’ tartományokban szenvedett veszteségük
ért kárpótlást nyerendenek ; de bizonyosnak ta r ta t ik ,  hogy 
a’ ministerium a’ követkamarát még összegyűlése előtt el akarja 
oszlatni,  a’ senatorok’ kamarájába pedig nagyobb részint 
grandokat választani. B a r d a x i  18kán ministerelnökké ne
veztetett. — Egy imént megjelent rendelet mindazokat,  kik 
3 hónap alatt  az alkotmányra meg nem esküsznek, azzal 
fenyegeti, hogy tulajdonuktól mint spanyolok inegíősztatnak.

A’ „C har te“  következő telegrafi tudósítást közöl oct. 30- 
dikán: „Bordeaux , oct. 26. A’ I ld iké i  ütközet’ következésé
ben sikerült E sp a r te ró n a k , magát a’ praetendens és Zar ia te
guy közzé vetni. Ez utóbbit Lorenzo vette űzőbe Villafranca’ 
(de Montes de Oca) irányában, mig Espartero , ki Barbadil 
lóból és Salasból Ontoriába tért  vissza, hol ÍSdikán volt,

Lássuk az e b e k  közti viszonykülönbséget: a’ k e d v e n c z  
m o p s z l i t ,  a’ b o l o g n e i t  s e l y e m  v á n k o s o n ,  az úgy
nevezett m o n b i j o u t  k e c s e s  k e b l e n ,  a’ jól táp lá l t  d o g -  
g é t ,  a’ kedvelt v a d á s z k u t y á t ,  a’ nyalakodó a g a r a t ,  
a’ farkcsóváló, c sú sz ó -m á sz ó , alattomos ö l e b e t ,  a’ nép
szerű m é s z á r o s k u t y á t ,  a’ felingerlett s z e l i n d e k e t ,  a’ 
leghasznosabb h á z i  e b e t  a’ l á n c z o n ,  a’ hűséges házőr
zőt az e b f é s z e k b e n !  Milly szerencselétra az érdemtelen 
eb’ tobzódásától kezdve , a’ leghaszonvehetőbb ’s nélkülöz- 
lietlen eb’ sanyarú Ínségéig!

’S mindez annak következése, hogy az ember az ebeket 
és lovakat némileg saját sorsához kapcsolta ’s bilincselte!

Sőt az ebeknek és lovaknak már comoedíát is kell j á t 
szani! A’ hűséges eb á lnokságot,  a’ büszke ló te t te tést kény
telen tanulni!  (Humorist.)

Párisi hírlapok nein r é g ,  az olvasók' könnyenhivőségé- 
ben bizakodva , azt beszélték , hogy egy idő óta az ottani 
nagy kórházban valamelly fiatal asszony találkozik, ki 20 Hó
nap tói fogva semmi tápszert magához nem v e t t , ’s azon fe
lü l még egy hathónapos gyermeket szoptat. Most világosság
ra j ö t t ,  hogy e’ tünem ény, minthogy egyéb nem is lehete tt ,  
kézzelfogható csaláson alapul. Az asszony’ neve H a r d y

don Carlos ellen i ndul t ,  ki Cavaledán keresztül Soria ta r to 
mányba vonult ú ssz a .“  — Ila  ezen tudósítás h e ly es , akkor 
láthatni belő le,  hogy azon hadosz tá ly ,  mellynél dón Carlos 
vo lt ,  épen nem az Ebro felé vette ú tjá t .—■ A’ „Journal de P a 
ris“  igy szól: „Későbbi tudósítások, mint inellyeket a’ Jo u r 
nal des Débats rendkívüli utón kap o t t ,  nem valósítják meg 
dón Carlosnak Navarrába \ isszavonultát ’s Esteiiába meg
érkeztét; sőt inkább je lentik ,  hogy egy Navarrába legújab
ban érkezett rendelet az itteni tiszteknek meghagyja , hogy 
minden megindítható sereget vezessenek dón Carloshoz; de 
hogy ezen tisztek legkisebb kedvet sem mutatnak átkelni az 
Ebrón.“  — A’ „Commerce“  következő levelet ad Bayonne- 
ból oct. 25dikéröl: , ,Lorenzo, ki Esparterónak engedelmes
kedni nem akart,  ennek világos parancsolatja ellen e’ hónap’ 
ódikén lietuertában vo lt ,  Espartero pedig Espinosában. Z a 
riateguy Lorenzót megtámadta ’s derekasan m é g is  verte ,  mi
dőn Espartero oda é r k e z e t t ’s a’ csatát megújítván, a’ carlo - 
siakat visszanyomta. E ’ general Madridban Lorenzo’ le té te 
lét sü rge t te ,  ’s azalatt semmi sem történt I ld ik é ig ,  a’ chri- 
stinók l ie tuertában , dón Carlos pedig Ontoria-del-Pinarban, 
Iluertában és San-Leonardóban maradván. I ld ikén  véletlenül 
egy lovassági csata támadt Huerta m elle tt ,  mellyben a’ car
losiak sok halotta t és sebesültet és 50 foglyot vesztettek, 
egyszersmind Espejára nyomattak vissza. E sparte ro ,  ki ele
inte e’ csata’ kimenetelét nem tu d ta ,  nem is használta azt ;  
de midőn m egérté ,  hogy dón Carlos Ontoriát és San-Lco- 
nardót,  hol a’ castiliai jun ta  ta r tózkodo tt ,  e lhagy ta ,  megin
dult 's 15dikén Ontoriába érkezett.  Úgy látszik, a’ carlosi 
had két részre osz lo tt ,  ’s a’ balra eső Quintanar-de-la-Sier- 
rán ’s a’ ueylai hegyeken keresztül a’ riojai völgységnek in
du l t ,  hol oct. ÍSdikán Olluriba és H a r o ’ közelébe megér
kezett ’s itt  az E b r ó n  á t k e l n i  szándékozott;  — a’ jobb 
kéz felől lévő Cabrejas del Pinaron keresztül Santa-Inesnek 
fordult ,  honnan oct. 17dikén a’ cebollerai hegyekbe vette 
magát', hogy azokon által vagy Ortigosán keresztül N a v a r 
r á b a ,  vagy Lumbrerason keresztül A l s ó - A r r a g o n i á b a  
nyomuljon. Annyi bizonyos, hogy e’ két hadi testnek ezen 
irányokban kiindulása, melly Esparterónak Ontoriából oct. 
ISdikáról beküldött tudósításával is megegyez, Logronjóból 
és Soriából egy napon je lente te tt .“

A’ ministerium lassankint a’ senatus’ szerkesztésével fog
lalkozik , mellynek kinevezése az uj alkotmánynál fogva any- 
nyiban illeti a’ koronát,  hogy a’ je lel tek’ hármas névjegyzé
kéből, mellyet a’ választócollegiumok terjesztenek e lébe ,  le
he t  és kell választania. —- A’ túlságos véleményeiről ismere
tes dón Francisco V a l d e s  brigádos Toledo tartomány’ fő- 
parancsnokává neveztetett.  — Az „Eco del Comercio“  sze
rint ismét portugál segédsereg ment Estremadurába.

T u d e l a i  levelek szerint egy a’ christinők által újra el
foglalt peraltai erősség’ őrizete , melly azon feltétel a latt ,  
hogy Esteiiába kísértessék,  ca p i tu lá l t , ide való útjában a’ 
Saragossa nevet viselő christinoi ezred által orgyilkosúl ineg- 
tám adtato tt  ’s nagy részint le is konczoltatott.

Egy bayonnei hírlap , intésül a’ franczia kormányra nézve, 
azon hir t  k ö z l i , hogy Anglia egy igen erős fellegvárat épít
tet Puyo ’s a’ tenger k ö z t ,  magának e’ vonalt biztosítni akar
ván. Lassankint és zaj nélkül a’ christinoi hadak is eltávolít
tatnak az erősségből ’s helyükbe angol tengeri katonák szál
lí t ta tnak  bele.

F o r t u g a l i  a .
Lissabon, oct. 17.

A’ múlt szombaton érkezett ide , ,Oporto“  gőzhajón S a  d a  
B a n d e i r a  vicegróf, osztályosgeneral B e í r  a vicegrófFal, 
P á l  m e l l  a’ sógorával,  úgy szinte L i m a  és C o s t a  ezrede
sekkel ’s da S i l v a  P a s  s ó s  ú r ra l ,  az éjszaki tartományok’ 
polgári biztosával. Közeledésüket a’ hadi fegyvertárból íol- 
erésztett rakéták hirdetek. Kiszálláskor a’ vitéz general a’ 
nemzeti-őrségnek minden tiszteitől harsány vivák között fo
gadtatott.  Innen sokan a’ polgártisztek közül egész egyenru
hában a’ cortes’ gyiiléstermének karzatára  m entek ,  hol épen 
az első kamara iránti vitatások folytak. Megjelenésük a’ gyű
lésben nagy megütközést tám asz to t t ,  ’s báró l l i b e i r a  de  
S a b r o s o  felállván, k iny ila tkozta tta ,  hogy ha talán szán- 
dékjok jelenlétük által a’ követeket megfélemleszteni ’s a’ 
teendő ha tároza tra  befolyni,  ő nála legalább czéljokat nem 
ér ik ,  mert ő ekkor is csak úgy fog szavazni , mint ezt az or
szágra nézve leghasznosabbnak véli. Hogy nagyobb inger- 
lettségnek elejét vegye, a’ lissaboni polgári kormányzó S o a -  
r e s C a l d e i r a ,  az úgynevezett „portugali  Lafayette“ , felszó-

M ária ,  31 éves és Aisne megyebeli Catignyból való születés. 
Azt állította , hogy az Isten már 1836ban neki böjtölést pa
rancsolt. Midőn September’ 30án a’ betegek’ házába hozatott ,  
csakugyan az első napokban azt lehete t t  észrevenni , hogy 
semmi tápszert magához nem vett;  a’ mi étel ’s ital elébe 
t é te t e t t ,  hozzá sem n y ú l t ; semmi természetes kiürülést nála 
észre nem lehete venni. Mindazáltal dr. C o 11 i a r  d, kinek fel- 
ügyelése ala t t  volt a’ be teg ,  valamelly csalásról gyanakodott. 
Hogy ennek végére já r jo n ,  az asszony egy külön szobába 
z á ra to t t ,  hol senki hozzá nem m e h e te t t ;  ’s naponkint bizo
nyos mennyiségű étel té te te t t  elébe. Úgy lá tsz ik ,  nyolez n a 
pig minden étvágynak csakugyan el lená llo t t ,  ha máskép még
is talán magának titkon tápszert nem tudott előállítani. A’ 
k i l e n c z e d i k  n a p o n  c s a k u g y a n  e v e t t ,  egyszersmind 
a’ derékaljban némi kiiirülmények találtattak. E ’ pillanattól 
fogva nem volt többé szükség , hogy ama’ külön szobában 
tartassák , ’s aztán a’ betegek’ nagy teremébe visszavitetett,  
's még most is o t t  van. Akközben a’„Csuda-történet egy fiatal 
virágzó éveiben levő asszonyról,  ki 20 hónap óta semmi 
tápszert magához nem v e t t ,“  csaknem minden franczia ’s kül
földi hírlapokba fölvétetett.



litotta a’ tiszteket,  tennék meg neki személyesen azon ba
rátságot,  hogy hagyják el a ’ kam arát,  mellybcn jelenlétük 
nagy felháborodást okoz. Erre a tisztek azonnal aissza\o 
nultak. — Das A n t a s  vicegróf Sa da Bandeirát ez ú ttal nem 
kisérhette mivel a’ hajóra kelés előtti napon lováról leesett 
•s karját és ezombját keményen megütötte, egyszersmind 
nehány első fogát is betörte. Nehány asszonyság, kik buká
sát egy közel erkélyről lá tták ,  ijedve sikoltának fe l ,  de a’ 
viscondeazon pillanatban talpon volt ’s felkiáltott: „Csende
sedjenek le szép asszonyságok, ez még semmi baj.“  — Mint 
halljuk, a’ visconde jövő vasárnap fog ide megérkezni,  mi
alatt tehát a’ ministerváltozásokról szó sem lehet.“

A’ cortes a’ sajtó iránt egy rendkívüli törvényjavaslatot 
fogadott el, mellynek első czikkelye imigy szól: „Ki magát 
valamelly hírlap által egyenesen vagy nem egyenesen meg- 
sértettnek véli, joggal b ir ,  a’ hírlap’ kiadójától egy czáfolat’ 
vagy válasz’ beiktatását kívánni, melly azonban 1000 be tű 
né l ,  vagy a’ megtámadó ezikkely’ kétszeres mennyiségénél 
többől nem állhat.“

HT é in e í or s i í  á g’.
München, oct. 28.

A’ tegnap reggel tömött-tele karzatok előtt kezdődött és 
estvéli 10 óráig folytattatott vitatás a’ status-tanácsnokok’ 
kamarájának a’ költségvetés és pénzügy-törvény feletti vi- 
szonüzenetére, ma délután 3 órakor bevégződött. A’ kö
vetek’ kam arája , noha többen megújították indítványaikat, 
nagyobb részint az ország-tanácsosok’ módosításira szavazott, 
’s azon szellemnél fogva, melly mind a’ két kamarát lelke
síti,  továbbra is teljes k iegyenlítést’s egyetértést anynival is 
inkább várhatni,  mivel már a’ lényeges pontokban megegy
eznek. A’ belügyi ministerium’ képviselője ezen ülésekben ko- 
vetségi titkos tanácsos A b e l  volt.

Ilannovera, oct. 27-
A’ városban ma dél óta azon hir szárnyal,  hogy a’ minis

terek elbocsáttatásukat kérték. Azonban nem úgy van; sőt- 
inkább a’ ministerek ma reggel terjesztvényeik által arra b ír 
ták a’ királyt,  hogy a’ kormányrendelet’ kihirdettetését némi 
időre felfiiggeszsze. Annak, az eddigi terv szerint, ma éjjel 
kellett volna kinyomatnia, holnap reggel pedig kibocsáttat- 
nia. Vasárnap, azaz28kán ,  akart ő felsége aztán a’ já ték 
színben legelőször megjelenni, hogy a’ kormányrendelet á l 
tal a’ közönségre tett benyomásról meggyőződjék.

H c l  v e c s i a .
Lausanne, oct. 24.

Glarus cantonban a’ catholicus papság mind ez ideig az es
kü’ letételére a’ tanácstól meg nem hivatott ; de bizonyosnak 
tartatik, hogy az még e’ hét’ folytában inegtörténend. B r o s s y 
apostoli vicariusnak a’ kormányhoz e’ tárgyról szóló püspöki 
levele azt mondja , hogy ő mint a’ püspök’ helyettese köte
lességének tartja , a’ catholicus papságnak annyiban utat mu
ta tn i,  a’ mennyiben a’ pápának újólag hozzá érkezett paran
csai az eskü’ letételét csak azon kikötés mellett engedik 
m eg, hogy az a’ vallás és catholicus szenfcegyház’ szabályai
val semmi ellenkezőt magában ne foglaljon. Mondják, hogy 
a’ kormány azon esküt kívánja, mellyet kiszabott ,  és semmi 
kikötést meg nem enged.

Olasz ország’.
Roma, oct. 24-

Tegnapelőtt ment i tt  végbe a’ §z. Péter’ templomában az 
előbb elhalasztva volt boldoggá-nevezés (beatificatio). A’ 
legszebb idő kedvezett ezen ünnepélynek ’s a’ lakosság’ igen 
nagy részét gyiijté össze , látr.i e’ már több év óta elő nem 
fordult szertartást.  Vasárnapilag öltözött lioszú sorok h u l 
lámzónak a’ világhírű templom felé , melly kényelmesen fo
gadta be számos vendégeit,  m ert ,  úgy mondják i t t  az em
berek, még soha sem látták a’ Sz. Péter’ templomát egészen 
tele. Az Angyalváron a' pápai zászlók lobogtak , mint jelei 
a’ catholica egyház’ jeles ünnepének; 's már messzéről lehete 
a’ Boldog’ képét látni nagy vászonra festve , ’s alatta e’ so
rokat:  Joanni Massias sodali laico dominicano coelestes ho- 
nores a’ Gregorio XVI. pont. max. kai. nov. a’ MDCCCXXXV1I 
solemniter decreti. A’ templom’ tornáczának közép ajtaja fe
lett egy másik kép vala látható , a’ Boldognak egyik csoda
tételét ábrázoló, miképen t. i. az egy neger t ,  ki egy mély 
kútba esett volt , abból életben 's legkisebb sérelem nélkül 
húz fel. A’ nyomtatott életirás szerint e’ B o ldog , 15S5ben 
született Riverában, Castiliában, szegény szüléktől. 1622bcn 
Limába ment ’s i t t  mint laicus társ a’ doininicanusok’ szer

zetébe lépett ’s mint ajtószolga a’ Sz. Maria-Magdolna' kolo
storában 164 5ben meg is halt. Jó te t tek ,  jámborság és ájta- 
tosság valónak mindenha tulajdoni, ’s csodáinak hire halála 
előtt már egész Amerikában elterjedett. 1763ban rendelte 
meg XIII. Kelemen pápa mind ezek mind egész élete iránt a’ 
szoros v izsgálatot,  melly csak e’ jelen pápa alatt végződött 
el ,  ki 1 S34ki septemberben boldoggá neveztetését megerősité. 
A’ Pétertemplom’ belseje piros selyem kárpitokkal vala be
húzva, a’ nagy karzat gazdag redőzetekkel ékitve , mig a’ ki
zárt napvilágot ezer gyertyák’ lobogása pótolá. Legelőbb is 
a’ S. Congregazione de’ Biti’ jelenlétében felolvastattak a’ 
boldoggá-nevezés* okai ’s a’ bizonyítványok, mire a’ Tedeum 
következett. Ez egy magas és ü n n e p é l ly e l  teljes pillanat 
volt. Midőn az énekesek illő hangmúszerek' kíséretében a’ 
háladó ének’ szavait megkezdők, egyszersmind a’ Boldog’ 
képe, mikép őt az angyalok égbe emelik, le lcp lez te te t t , ’s 
most az egyház’ minden harangja m egkondult’s kívül az ágyuk 
dörögtek. A’ sz. a tya ,  ki a’ múlt szombat óta ismét a’ Va- 
ticanumban vette lakásá t,  e’ pompát egy a' fő bejárás felett 
levő ablakból nézte ’s délután az uj Boldog’ képe előtt vé
gezte á j ta tosságá t , mi végre ugyanoda a’ többi cardinalok és 
főpapok, kik t. i. az említett congregatiónak nein tag ja i ,  
szinte felgyűltek. Jövő vasárnap egy másik hasonló ünnepély 
fog tartatni. (Ally. Zeit.)

Oroszország’.
Berlin, oct. 25.

M i k l ó s  császár , mint Odessán keresztül érkezett tudósí
tásokból lá tha tó ,  eleinte meghatározott utazás-irányát meg
változtatta ,  ’s a’ helyett hogy szárazon Kuban mellett Jeka- 
terinodarnak ta r tan a ,  egyenesen Gelendschikbe, Anapa és 
Sudschuk-Kalé között fekvő kaukázusi kikötőbe evez. Úgy 
vélekednek, hogy ott a’ császár W e l i a m i n o f f  generállal 
fog találkozni,  ki némi idő előtt a’ hadsereg’ mintegy 10 —
1 2 ,0 0 0  emberből álló osztályával Asztrakán kormányzóságból 
Gelendschik felé fordult ,  hol jelenleg egy megerősített tá 
bor van. Azonban ezen utazásirány’ megváltoztatásának okai 
közelebbről nem tudatnak.

« Odessa, oct. 5
O felsége az orosz császár ’s ő fensége a’ trónörökös nagy- 

herczeg, miután Krímben tiz napig m ulattak, vasárnap 
oct. tjén esti 9 órakor Jaltában a’ „Sewernaja Svvcsda“ (éj
szaki csillag) hadi gőzhajón m egindultak, Gelendschickbe, 
melly a’ fekete tenger’ cserkesszi partján fekszik, menendők.

Az orosz császár és a’ trónörökös nagyherczeg’ további u ta 
zásáról ezeket közli az „Ejszaki Méh“ : „O felsége a’ császár 
’s ő cs. fensége a’trónörökös October’ 3kán reggeli 9 órakor 
a’ gelendsehiki kikötőbe szerencsésen megérkeztek. A’ gőzha
jónak ,  mellyen a’ császári zászló lobogo tt ,  megjelentékor, 
az erősségből, táborból ’s a’ kikötőben fekvő hadi hajókról 
ágyuk’ dörgése hirdető e’ szerencsés történetet. 11 órakor a ’ 
császár és a’ nagyherczeg kiszállának a’ partra ’s i t t  W e l j  a-  
m in o f f  vezérhadnagy, ennek főtiszti k a r a ’s egész hadi test 
által le írhatatlan örömmel fogad ta ttak ; ’s azon pillanat,  mi
dőn a’ táborban megjelentek, a’ kubanontuli hadosztá ly’ vitéz 
harezosait valódi lelkesülésre ragadá. A’ császár mindnyá
joknak , a’ generáloknak, főtiszteknek ’s többi katonáknak 
megköszönte jeles és vitéz szo lgá la t joka t; azután megszem
lélte az erősség’ minden része it ,  elment a’ k ó r h á z b a ’s i t t  
a’ sebhedt harezosok között ,  kik magokat vitézségök által 
megkülönböztették, saját kezével osztotta ki a’ katonarend’ 
díszjeleit, ’s végre S t e u b e n  vezérőrnagyot látogatá meg, ki 
az utolsó táborozáskor sebbe esett. A’ szemle’ bevégeztekor 
a’ császár vissza akart térni a’ gőzhajóra ; de e’ szándékát a’ 
hegy felől fúvó erős szél gátolván, kénytelen volt ő fenségé
vel együtt Gelendschikben meghálni. Csak más nap esti 5 
órakor mentek vissza a’ gőzösre. October’ őkén délutáni 3 
órakor a’ horgonyok fölszedettek ’s 11 órakor a’ császár ’s a’ 
nagyherczeg jó egészségben érkeztek meg Anapába. October’ 
6kán kiszállottak a’ szárazra, megnézték a’ kórházat, az erős
séget ’s az Anapában tanyázó katonaságot , ’s mindennel te l
jesen meg voltak elégedve; 12 órakor tovább utaztak ’s még 
azon nap délutáni 4 órákor Kertschbe érkeztek.“

A’ „Courrier F ranca is“  szerint M i k l ó s  császárnak egy 
rendelete a’ követség-apródi hivatalokat Párisban egészen el- 
tö r lö tte ,  mivel ezek olly eszközök valának, mellyeket az 
előkelő orosz családokbeli fiatal emberek a’ végre használtak, 
hogy a’ külföldön, kivált Francziaországban tartózkodás’ á l
talányos tilalma alól kivétessenek.

Tő’r ö fe o r sz á  g*.
Konstantinápoly, oct. 11.

Lord P o n s o n b y ’s A k i f  elfendi a’ legjobb egyetértésben

élnek ’s egymás iránt kölcsönös figyelemmel viseltetnek. E n 
nélfogva az angol tiszteknek a’ török szolgálatba fölvétele 
most kevés akadályra ta lá l t ,  holott előbb az angolok’ részé
ről e’ végett haszontalanul alkudoztak. Három midshipmen , 
három főtisz t,  négy másod tiszt ’s több különféle fegyverül 
altiszt lép a’ brit szolgálatból a’ portáéba. Ezen katonák 
már itt vannak, ’s a’ beiktatásuk iránti rendeletet várják. A’ po
rosz tisztek,,  kiket a’ szultán megkért, hogy az országos erő- 
sitvények’ munkáját vezetnék , e’ pillanatban a’ Dardanellák
nál a’ tér’ felfogásával foglalatoskodnak. A’ helyeket,  mint 
előre lehetett lá tn i ,  igen alkalmasoknak találják a r ra ,  hogy 
ezen átjárást a’ legjobb ótalmi karba tehessék. A’ fegyvertár
ban ismét erősen dolgoznak. A’ hajóhadat szándékoznak erő- 
sitn i,  ’s könnyen m eg történhetik ,  hogy ha a’ jövő évszak 
semmi akadályt nem vet ,  a’ középtengerre uj hadszállítvány, 
de más parancsnok’s nem a’kapudán basa alatt fog küldetni.

Hiteles forrásokból származott tudósításoknál fogva állít
ják , hogy az ausztriai hadgyakorlatok’ szabályai , mellyck- 
ről az idevaló udvari könyvkereskedési intézetben nem rég 
egy saját munka jelent meg, most már a’ török hadseregnél 
a’ porosz szabályokra u ta lva , behozatnak. Bizonyos, hogy e’ 
munkának török nyelvre fordítása eszközöltetni fog.

Dr. B u l a r d  Konstantinápolyban is bezáratá magát a’ dög
mirigyesek’ kórházába, a’ betegeket gyógyítandó, ’s dr. L a g o  
(Piemontból) az iránt folyamodott,  hogy Bulard doctornak 
ö is társa lehessen. Az uj belügyi minister élénk részvéttel 
viseltetik Bulard i rá n t ,  ’s mindenkép hajlandónak mutatko
zik azon javaslatoknak, mellyeket amaz jövendőbeli óvako- 
zásul a’ dögmirigy ellen t e t t ,  végrehajtására.

A m e r i k a.
A’ Morning - Chroniclének Philadelphiában szokott leve

lezője October’ lrő l költ legújabb tudósításában az egyesült 
s tatusok’ gyűlés eb el i utóbbi vitatások’ rövid kivonatát közli, 
és azon többséget , mellyel a’ tanácsban a’ bank’ ellenpárt
ja  b i r ,  az által m agyarázza, hogy a’ tanácsnak majd minden 
mostani tagjai J a c k s o n  és v a n  B u r e n ’ népszerűsége’ te 
tőpontjakor v á lasz ta t tak , azon időben , midőn a’ nép még 
nem tudta szabályaik’ keserű következményeit. Egy ujonan 
választott tanács,  úgy vélekedik e’ levelező, bizonyosan a’ 
nemzeti bank mellé állott volna.

Seliol az egész világon nem ju t  az ember kevés pénzért olly 
nagy b ir tokhoz , mint Éjszakatnerikában, azaz ha a’ szerző 
alatt az e g y e s ü l t  s t a t u s o k ’ k o r m á n y a  é r t e t i k .  Az 
indus törzsökök lassankint hátranyom atnak , ’s hogy bir to 
kukból kiüzettetni ne lá tta ssanak , a’ szabadság’ emberei olly 
kegyelmesek, hogy földjöket megveszik. A’ siouxi indusoknak 
egy küldöttsége érkezett W ashingtonba , hogy n a g y a  t y j ó k 
k a l  a z  e l n ö k k e l  több millió holdnyi jó fold’ eladása vé
gett alkuba ereszkedjenek. Azon a t y a i  á r ,  melly az indu
sok által nem rég eladott földtérért fizetteték , mintegy h á
rom cent ( 4 %  kr.) egy holdtól '.  A’ küldöttség 26 főből és 
tolmácsokból áll. így bánik az emberekkel az emberi jogok
nak ezen annyira magasztalt iskolája!

Ilavannahból augustus’ Skáról költ levélben mondatik, hogy 
ott  csak e’ két szó v iszhangzo t t : „ T a c o n “  és „el-vomito“  
(a’ főkormányzó ’s a’ sárga láz). Azonban a’ sárga láz nem 
igen keményen tört k i,  részint ta lán ,  mivel T a c o n  kor
mányzó a’ várost előbbeni egészségtelen rondaságaitól kita- 
k a r i t ta t t a , részint p e d ig , mivel egy franczia orvos, dr. B e- 
l o t ,  a’ nyavalyát félelmességétől megfosztotta. Tacon á l ta l
ában egy egészen rendkívüli férfiúnak mondatik , ki nemcsak 
az épületeket ,  hanem a’ lakosokat is átalakította. Gyilkos
ság és rab lás ,  azelőtt Havannah’ utczáin olly közönségesek, 
immár egészen eltűntek. Tacon olly rendtartást gyakorol, 
mellynél jobb sehol sem lehetséges. Ha péld. valamelly gaz
dag privát ember tánczmulatságot ad ’s a’ fenálló törvények’ 
ellenére még éji 10 óra után is tánczolnak a’ vendégek: Ta- 
connak egy segédtisztje megjelenik, a’ gyertyákat e l o l t j a ’s 
a’ társaságnak jó éjszakát kíván; ekkor haladék nélkül m in
denki haza megy. Legújabban két bűnös részegségért,  egy 
pedig házassági hűtlenségért vasban töltendő kétévi fogságra 
ítéltetett.  A’ kormányzó hatalmát főleg 15,000 katonájában 
helyezi ’s a ’ mellett olly takarékos, hogy tavaly 2,700,000 
piasztert vala képes a’ spanyol királynénak küldeni. Azon 
h ir ,  hogy Anglia Spanyolországgal némi kölcsön iránt alku
dozik ’s Cubát nyerendi zá logul,  az egész szigeten i g e n  
n a g y  b o s z i í s á g o t  s z ü l t .  A’ tudósítás e’ sziget’jelen vi
rágzásának gyönyörű rajzával végződik, melly iszonyúan kü
lönbözik az anyaország’ szomorú állapotjától.

Medetz és
pesti dohány- és burnót-kereskedök, Váczi-utczában 
,,a’ törők császárhoz“ igen gazdag, sokrieinii, eredeti 
árukkal és a’ dohányzáshoz megkívántat!) minden czik- 
kelylycl, leginkább honi dohánylevelek’ különféle el
készítéseivel méltán ajánltatliatők. Árfolyami jegyzé
kük a’ mai számhoz mellékeltetik.

H i r d e t é s .
A ’ nagyméltóságú magyar kir. udvari Kamara’ ré

széről köz hírré tétetik, hogy P o z s o n y  vármegyé
ben fekvő t lá r iíiv ö lg r i kamarai jószág a’ hozzá 
tartozandó részekkel együtt e’ folyó esztendői n o 
v e m b e r  hónap’ 20án a’ sz. kir. Pozsony városában 
lévő országházban tartandó á jrw es* és’ B síjá m  két 
egymásután következő esztendőre folyó évi november’ 
első napjától kezdve a’ többet ígérőnek fo ú v itt;  fö l
adatni; úgymint:

S t o i i i f á n  egy négykerekű vízi malom egy 90 ka
pás szőlővel és 60 kaszás réttel.

K é c M c it  egy curialis ház, egy 25 kapás szőlő, 
c&y gyümölcsös kert, és egy 4000 □  öles fundus,

melly reszszerint kertnek, részszerint pedig rétnek 
használható.

I^ íív c tia -U j fsu lB alinji egy öt holdas szántó föld, 
és 10 kaszás rét.

Sz. kir. y  város’ határjában fekvő
6 kaszas rét; továbbá a’ fent megnevezett helyeken lévő 
királyi haszonvételek és azokhoz tartozandó épületek.

Bérleni szándékozók a’ fent kitett helyen és napon 
300 pengő fr. bánatpénzzel ellátva megjelenni ezennel 
illendően meghivatnak.

Az árverési lellételeket és a’ bérbe adandó jószág
nak minémüségét B úd áu a’ kir. kamarai számvevő- 
hivatalnál, vagy pedig P o z s o n y b a n  W i l l e t z  An
tal királyi épületek’ felvigyázójánál megtudhatni. Bu
dán, sept. 28án 1837. (2)

II i I* (l C t C 8 .
A’ nagymélt. magyar kir. udv. Kamara’ rendelésé

ből ezennel köz hírré tétetik , hogy a’ megürült g y  ő r i 
p ii s p ö k s é g h e z tartozandó u r a d a I in o k b a u o’ 
következendő r e g á l é k  az alul megjegyeztetett he
lyekben és napokon 3 egymás után következendő esz
tendőkre bérben ki fognak adatni, u. in .:

Folyó évi november'' Fikán «’ rákosi uradalomban t. 
Soprony vármegyében kebelezett Rákos mezővárosban 
az uradalmi cancellariában :

1) Z s í r  a i helységben lévő uradalmi malom, az 
ahhoz tartozó épülettel és földekkel, 130 <1. v. ez. bá
natpénzzel jövő 1838dik esztendei jauuarius’ ljétöl, 
1840 észt. december’ utolsó napjáig.

2) Húsvágás R á k o s  mezővárosban 30 fl. v. ez. bá
natpénz mellett, 1838. esztendei martius’ Jjétől, 1S4Í 
esztendei februarius’ végéig.

F. e. november’ 20/eán a’ győri uradalomban sz. 
kir. Győr városában az uradalmi cancelláriáiban a’ 
következendő haszonvételek 1838ik esztendei janua- 
rius’ Jjétől 1840/7; észt. december’’ utolsó napjáig.

G y ő r  - S z i g e t h i h e l y s é g b e n .
1) A’ bormérés 113 II. v. ez. bánatpénz mellett.
2) A’ pálinka- és rosoglio-égetés és kimérés 35, 11. 

v. )). bánatpénz.
3) Húsvágás Gy őr - S z i g e t h i  és R é v f a l u s i  

helységekben 40 11. v. ez. bánatpénz mellett.
4) Bor-, ser-, pálinka - mérés , és rosoglio-égetés 

a Szigethi uj-utezabau 100 11. v. ez. bánatpénz mellett.
R é v f a l u  h e l y s é g b e n .

1) Bői mérés 140 11. v. ez. bánatpénz mellett.
6) Pálinka- és sermérés 30- 11. v. ez. báuatp, mellett.

7) A ’ Dnnán lévő rév 120 fl. v. ez. bánatp. mellett.
8) Halászat a’ Duna és Rábcza vizeiben, Révfalu 

és Szigethi helységekben 10 fl- v. ez. bánatpénz mel
lett; továbbá

9) P i n y é d  helységben, bormérés, húsvágás és 
halászat 30 11. v. ez. bánatpénz mellett.

10) P é r i  helységben az uradalmi vendégfogadó 
borméréssel és húsvágással 160 11. v. ez. bánatpénz 
mellett.

11) Ugyanott az országúton lévő uradalmi vendég- 
fogadó, az ahhoz tartozó földekkel és rétekkel 157 fl. 
v. ez. bánatpénz mellett.

12) R á b a - S z t .  - M i k l ó s o n  a’ halászat 12 11. v 
ez, bánatpénz mellett.

13) Ro m án d helységben bormérés, húsvágás 36 
II. v. ez. bánatpénz mellett.

Végtére f. é. november’ 27kén Soprony vármegyében 
helyheztetett S z a u y i  uradalomban, ugyan S z a n y  
mezővárosában az uradalmi eancellariaban 183Sik esz
tendei jauuarius’ tjétől, 1840 esztendei december’ 
utolsó napjáig a’ K o r c z o n d i  puszta 240 fl. v. ez. 
bánatpénz mellett.

A ’ bérleni kívánók, a’ fentemlítctt helyeken ’s na
pokon , a’ kitett bánatpénzeknek leolvasása mellett le
endő megjelenésre meghivattatnak. (3)

Nyomtatja Wigand Fridrik Kár.
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T a r t a l m a :

»’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze
test) esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részreliajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
liirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösiilés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s. víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i adj a

Balásfalv i  Orosz József.

F e l t é t e l e i t . :
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 IV. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. t \  könyvárulásában; P e s t e n  
Eiiskúti Länderer Lajos’ konyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt kiildetendők: $A' Hirnök’ 
szerkesztő hivatalának. P o z so n y b a n — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vag)'sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország’ és Erdély.
Ő cs. k. a. Felsége a’ pozsonyi társas káptalan

ban ürességben levő kanonokságot S c h e l l  György 
nagy-bresztoványi plébánosnak adni; E ö t v ö s  Jó
zsef bárót pedig, a1 nm. m. k. u. Cancellariánál 
tiszteletbeli fogalmazót, a’ tiszamelléki kerületi 
tábla’ tiszteletbeli birájává kinevezni inéltóztatott.

Ő cs. k. a. Felsége K ami er Ferenczet, a’ liuszti 
elemi iskola’ tanítóját, ugyszinte N i k o 1 á s s y F e
renczet, a’ szomolnoki erdészhivatal’ számvivőjét és 
F r ö l i c h  József szerispányt, végre Ba u e r  János 
nagy bányai hutamestert, nyugalmazni méltóztatott.

A’ nm. m. k. Kamara a’ megürült rozsnyói k. bányamester’ 
és bányásztörvényszék’ másodhelyét V a s s  Eleknek, a’ bán
sági k. bányászigazgatóság ’s kerületi törvényszék’ ideigleni 
második iktatójának adta.

Nagyméltóságn Aicsapi báró M a l o n y a y  Nép. János Ala
jos nr, sz. István a. m. király’ jeles rendjének középkeresz
tes vitéze, Ő cs. k. Felsége’ valóságos kamarása ’s b. t. ta
nácsosa, Nyitra vármegye’ főispánya, a’ nm. in. k. n. Can- 
cellaria’ első alcancellárja stb. f. é. november hónap’ lOkén 
reggeli 6%  órakor életének 64dik évében a’ haldoklók’ szent
sége’ fölvétele után tüdősorvadásban elhunyt. Benne a’ hon 
’s a’ Felséges Fejedelem egy sokévi fáradhatatlan ’s hűséges 
szolgáját veszté. Béke hamvainak! A’ boldogultunk életrajza 
a ’ Hírnök' későbbi lapjaiban közöltetni fog.

N. S z e b e n .  November’ 2kán tartott országos ülésben vá
lasztás tétetvén a’ királyi táblai elnökségre, szózati többséget 
nyertek a’ catholicusok közül: gróf B á n f í ’y József nyug. fő- 
kormányszéki tanácsos; b. K e m é n y  Ignácz kir. hivatalos; 
B a r c s a i  János kir. hivatalos. — A’ reformátusok közül: b. 
B án  f f  y László követ; U g r ó n  István követ; Z e y k  Dániel 
követ. — Az unitáriusok közül: M a u r e r  Károly kir. táblai 
biró ; S a l a  S á m u e 1 k. táblai itélőmester ; D á n i e 1 Elek fő- 
ispány. — November’ 3kán a’ három kormányszéki tanács- 
nokság közül választás tétetvén az elsőre, szózati többséget 
nyertek a’ catholicusok közül: H o r v á t h  István kir. hivata
los; Bi r ó József kormányszéki titoknok; C s e r e i  Farkas 
kir. hivatalos. — A’ reformátusok közül: gr. D e g e n  f é l d  
Otto választ, követ; báró K e m é n y  Domokos k. hivatalos; 
U g r ó n  István követ. — A’ lutheránusok közül: B r e n n e n 
b e r g  Sámuel korín, titoknok; C on r á d  Mihály kincstári ta
nácsos; C on r á d  Ferencz érd. udv. cancellaria melletti 
ágens. — Az unitáriusok közül: S a l a  Mihály korm. titok
nok;  B a r t  h a  István korm. titoknok ; V e r e s  József követ. 
( Erdélyi Híradó.)

Kolosvár, nov. 7.
Nálunk mostanában meglehetős szép őszi napok járogat- 

nak,  nevezetesen a’ s z ü r e t i  napok olly kellemesek voltak, 
hogy tán kívánni sem lehetett volna egyebet e l s z i i r e n d ő n

M  a  is g  m i  »a.

C o r r a e n i n  imigy rajzolja M a u g u i n  franczia szónokot: 
„ A’ júliusi forradalom’ első korszakában L a j o s  F i i l e p  
N a p o l e o n  még ingadozott,  valljon a’ királyokkal, v a g y a ’ 
népekkel kössön e szövetséget’? De M a u g u i n  nem ingado
zott.  Öt hirtelen ugyanazon harczi láz szállotta meg , melly 
L a m a r q u e  generált gyötré. így igen szép vala nézni,  mi
kép mentek ők mindketten, boldogok mint M a l b o r o u g h ,  
a ’ háborúba. íme elmentek! Nyomban vonák magok után a’ 
nagy hadsereg’ messze terült zászlóaljait. Parancsaikra ki
küldő Toulon hajóhadait Ancona’ megszállására ’s az adriai 
tenger’ fellázítására , mig legjobb seregeink’ egyik osztálya 
az algíri partokra költözött ,  N a p o l e o n ’ csodatetteit a’ Ní
lu s ’ partjain isinétlendő. A’ Rajnán átmentek, Belgium fel
tám ad ,  Bécs feladja magát,  Krakó megnyitja kapuit ,  és a’ 
diadalittas propaganda, a’ Curland- és Bessarabiából jövő 
dandárok (phalanx) által felduzzasztva , tág u tat nyit magá
nak a’ Tanaisig. Sőt ott sem piheni ki még magát Mauguin, 
’s minthogy sem olly jó geographus, sem olly tapasztal t  ha
dász (strategus) mint ő nem vagyok, nem is tudnám azon 
orosz és porosz ,  oláh és móriak tartományok’ neveit, mely- 
lyeket e l fo g la l t , előszámlálni, sőt félnék, hogy azokat meg
csonkítom. Valóban, ha reá bízták volna a’ do lgo t,  ő ben
nünket a’ nagymogulig vala vezetendő.. Mindketten , Lam ar
que és ő , a’ magok’ utján intéztek el revolutiókat és ország

kívül *). Azonban vizünk olly jó van, hogy P r i e s z n i t z  is 
inegihatja , ’s ha még nincs is, de lesz g r á f é n  bér  gi  minta 
szerint felállítandó vizgyógyintézetiink is. — P r i e s  zni  í z 
r ő l  ’s g r á f e n b e r g i  intézetéről a’ magyar olvasó közön
séggel 1836ban az ismeretes „ V a s á r n a p i  Ú j s á g “ meg
kezdvén néhány számaiban ismértető czikkelyeket közleni, 
azóta sok folyóírásaink követék példáját, mellyek mindnyá
jan megegyezőnek ezeknek magasztalásában. A’ hideg víz 
ezek’ nyomán hovatovább nagyon magára vonván nálunk is 
a’ figyelmet, az lett következése, hogy s z e b e n i  polgár 
M ü b l i c h  Kerestély S z e b e n ’ havasos vidékeinek egyikén 
olly vizgyógyintézetet állítand fel, mint épen P r i e s z n i t z  
Vincze. Ezen dicséretes szándékéi hazánkfia a’ vizgyógymód- 
nak alaposb ismeretét megszerzendő, a’ múlt 183öik év’ te
lét Priesznitznél töltő, kivel tervét közölve, utasításaival ez 
évben visszatért ’s két gyermekeit, kik súly ’s angolnya 
vályúban sinlének, szerencsésen kigyógyítá, ’s most már má
sokat is felfogadván gondja alá, betegségök körüli fáradal
mait óhajtott síikor fizeti vissza. így teljes meggyőződést 
nyervén a’ víznek csudatékony hatásáról, felszólítást bocsá
tott k i , hogy részvények’ utján nyújtsanak minél többen se- 
gedelmező kezeket egy az ottani havasok közt felállítandó 
vizgyógyintézetére. Egyegy részvény 10 pengő, az e’ czélra 
összegyiijtendő pénzalap pedig 10,000 váltó forint. Egy rész
vény után az intézet’ létrejöttekor kiki ingyen szállást ’s in
gyen gyógyítást kap egy egész nyárnak lefolytén. — llly idő
szakban közönségünkre nézve nagyon jótékony vállalatot teve 
B a r r a  Gábor u r , ide való papiros-, könyv- ’s szépmüárus, 
ki M u n d e  Károlynak német nyelven Írott munkáját a’ g r á 
f e n b e r g i  v i z gy ó gy i n t é z e t r ő 1 ’s a.’ p r i e s z n i t z i  
g y ó g y m ó d r ó l  **) hazai nyelvünkön közrebocsátani meg
határozó. Az 5 elsőbb (12 d. rétii) ívet Priesznitznek csinosan 
kőre rajzolt képével kézhez kaptuk már ,  ’s még koriilbelől 
ugyanannyira fog telni a’ munka’ hátralevő része is ,  mellyet 
néhány nap múlva viszont kézhez kaphatunk, ’s igy e’kis ér
telmes házi barát’ társaságában ’s tanácslatai’ nyomán a’ sii- 
ker’ teljes reményével utazhat kiki a’ s z e b e n i  vizgyógyin- 
tézethez, vagy a’ ki magányos vagy közhasználatra maga 
akarna állítani, körülményes ismertetést kap tőle azokról, 
mikre figyelmet kell forditnia stb. —

A’ ,.Hírnök’“ 31 ik számában közlött s z e b e n i  tudósítás
ban ezt olvassuk: „Kir. biztos ő Fenségének az uj kinevezé
seket magában foglaló levele olvastatott fel.“  Igazitásaképen 
e’ helynek tudni kell, hogy kir. biztos ő Főherczegsége az 
ország’ rendéihez intézett leveléhez mellékelve közlötte az 
országos hivatalokra tett kijelelések’ iigyébeni megerősítést 
magában foglaló k. leírását Fels. Fejedelmünknek. * **.

*) Erdély’ majd minden helyein a’ szüret oct. 26kán kezdődött cs sok 
helyen még november’ elején is folyt. A’ mennyiségre nézve nagy
obb részint majd csak tizede szüreteit a’ szokott mennyiségnek, mi
nőségre nézve pedig sok helyen még az l,835belinél is roszabb 
bort várhatni — úgy hogy ritka helyit lehete ennivaló szőlőt ta
táim. (Érd. Híradó.)

**) Genaue Beschreibung der Griifenberger Wasserheilanstalt und der 
Priesznitzischen Curmethode von Carl Mund e .  Leipzig 1837- 8r. 
VIII és 18S lap.

pusztulásokat. Mindenütt statusokat alkotának és szövetségi 
’s kereskedési szerződéseket kötének. Diadalaik mögé tűzék 
a’ háromszinii zászlót, szabadságra szólíták fel a’ kalmuko- 
kat ,  cserkeszeket és kardokat, ’s nem is emlékezem már, vall
jon nem tartottak e készen apró chartákat és alkotmányokat 
is mindezen derék barbárok’ számára, kik örömtől varának 
elragadtatva, hogy általok meggyőzeinek. A’ dámák, kik 
akkor sokszor meglátogatták a’ karzatokat, ’s buzogtak, mint 
mindig, a’ dicsőség iránt, kiáltának: bravo, Lamarque! 
bravo, Mauguin! ’s alattomban, illatozó zsebkendőikből ver
seket, virágokat és babérkoszorúkat eregetének le. Magam 
is, ki pedig nem olly könnyen hagyom megvakítani magamat, 
egészen meg valók lepetve, teli csodálkozással, hogy olly 
rövid idő alatt ’s olly gyenge eszközökkel olly hatalmas hó
dításokat képesek tenni. Valóban féltettem az oroszokat, po
roszokat és ausztriaiakat, ’s már minden reggel reménylém 
a’ „Moniteur’“ hivatalos részében olvashatni, hogy La
marque és Mauguin a’ Francziaország’ hadi szerencséje által 
megszabadított népek’ küldöttségeinek audientiát adni mél- 
tóztattak, ’s ezen urak a’ küldötteknek, bevett szokás sze
r int ,  ezt felelték: „Mindig uj örömmel fogadjuk Kegyetek’ 
ragaszkodásának kifejezését,“  *) midőn a’ cliolera e’ győ
zelmi beszédek’ folyamát hirtelen ielbeszakasztá ’s lióditó-

*) Lajos Fiilep mindenkor e’ mondaton szokta kezdeni az üdvezlő- 
beszédekre adott válaszait.

A it s z t r i a.
B ecs, november’ H .

Az óriási concert ismételtetett, ’s a’ második előadás szint- 
annyi — közel 4000 — hallgatót és csodáiét gyiijtc fel; a’ 
Felséges Udvar azonban most nem volt jelen. — Mint hall
j uk,  boldogult Ferencz Császár Ő Felségének a’ Landstrasse 
külvárosbani palotája, a’ legközelebb felállítandó o 1 a s z n e 
m es t e s t ő r s e r e g ’ lakásául készíttetik el, melly sereg 
még a’ jövő évi augustus e lőtt,  midőn t. i. <) Felségének ko- 
ronáztatása történik Mailandban, szerkesztve lesz. Kétszáz
nál több nemes ifjú jelenté magát e’ szolgálatra Mailandból. 
— Egy legközelebb megjelent legfensőbb parancs a’vasúti mun
kálatokat olly élénk részvéttel kisérő közönség’ megnyugta
tására meghagyja, hogy ezen munkálatok az eddigi terv sze
rint folytattassanak. A’ földgátak metszéseket kapnak, mellye- 
ken át áradás’ esetén a’ víznek szabad lefolyás engedtetik.

Főnemességünk’ egy része még folyvást falun mulat, ’s 
igy kevés a’ hintó a’ Práterben, sok az üres páholy a’ szín
házakban. A’ feldsbergi puska- és lovag-vadászatok (Parforce
jagden) még nem végződtek el; ugyanitt történnek gyakori 
lófuttatások is. Érdekes volt egy a’ múlt hónap’végén tartott 
steeple-chase (lóversenyzés akadályokkal), mellyben herczeg 
L i e c h t e n s t e i n  Ferencz lett a’ nyertes, de csak egy lófő- 
hoszszal, hg. T r a u t m a n s d o r f  ellen. A’ lófuttatás, aka
dályozott lóversenyzés és a’ lóhátoni hajtóvadászat tömérdek 
befolyással bírnak nemcsak a’ lótenyésztésre, hanem jó kato
nák’ és lovassági tisztek’ képzésére is. Ugyanis itt tanul a’ 
lovagló csendes vezetést, biztos ülést, hidegvért, merész és 
g y o r s  elhatározást, mire nézve hg. Wellington azt vallá,
h o g y  a ’ c s a t a ’ n a p j á n  l c g r a k r u c i ű b b  lo v a a t io a to i  t ő U n j ' l m
azok voltak, kik lovagló-vadászatokhoz valának szokva. Hogy 
e’ mellett balesetek is történnek, az igen sajnálható; de vall
jon a’ lovagló-iskolában, a’ gyakorlatokon, kocsizáskor, csupa 
puskavadászaton, vagy meghűlés által a’ táncztereinben, nem 
történnek e szinte balesetek , ’s mégis ki fogná azért ezek
nek végképeni megszüntetését akarni1? Azok, kik azt vetik 
ellen , hogy mulatságért mégsem kellene az életet koczkáz- 
tatni, meggondolhatnák , hogy hiszen a’ fáczán- és fogoly
vadászat’, vagy egy szép uj bálruhában megjelenhetés’ örömei 
sem épen statusügyek. — Kétszeres fontosságúak a’ lovaglási 
gyakorlatok olly korszakban, midőn az európai száraznak 
igen nagy részére illenek azok, miket Girardin a’ mai madridi 
fiatalságról ir :  ,,A’ háború — igy szól — nem lehet olly 
kornak eleme, mellyben a’ műveltebb rendek’ fiatalságának 
nagy része képzelt szükségekkel van teli ’s azok’ kinemelé- 
githetését nem bírná elviselni. Nincsenek nélkülözésekhez 
szokva, sem fáradalmakhoz megkeményedve ; szabad ég alatt 
nem bírnak aludni, ’s gyenge gyomruk a’ szokatlan eledelt 
be nem veszi Legnagyobb hideget és legnagyobb meleget, 
éhséget és szomjúságot eltűrni nem tanultak, hanem, mintha 
csak gyapot közt nevekedtek volna fel, csupán tollas ágyban 
képesek pihenni, téjjel, péppel és kávéval gyermekkorukban 
táplálva, megbetegednének, ha levesöket mindennap meg nem 
kapnák. Gyalogutakat nem tesznek, vívásban, úszásban, ló

inknak egyikét dicstelenül elragadá, kinek, ha a’ sors igaz
ságos lett volna, épen a’ szónokszéken győzelmi híreinek 
közepette kell vala meghalni. Lamarque generállal Mauguin 
is elvesztő hivatalát mint a’ tábornoki kar’ főnöke, ’s még 
dicséretére azt kell mondanom, hogy eléggé haszonkereset
len és szerény volt, fényes hadi tetteinek daczára, őrpénz’ 
fejében fél zsoldot nem követelni. De Mauguin, hogy leg
alább geographiai expeditióit folytathassa, a’ hadi hivatal
osztálytól csakhamar a’ gyarmatok’ szolgálatába ment által, 
’s ő , ki ezelőtt két évvel a’ morlakokat akará megszabadítani, 
most a’ négereket szabadokká tenni nem akarja, kik pedig, 
úgy tetszik nekem, szinte annyit érnek mint  a’ inorlakok. 
Azonkívül Mauguin még azzal is kérkedik, hogy ő igen ügyes 
diplomata, sőt valamennyi között legügyesebb. Ne képzeljé
tek valamikép, hogy e’ részben neki valami újat mondandó
tok, mit ó nem tudna már. Könyv nélkül tudja Grotiust és 
Puffendorffot; azon álmatlan éjek, mellyeket a’ kéziratok fe
lett Versaillesben tö ltö tt ,  egészen elsápaszták. Ismeri mind 
a’ nyilványos szerződéseket, mind a’ titkos czikkelyeket. 
Nincs hadmenet, mellynek homályos rendeltetése az ő sze
mei elöl elsiklanék. Előre látja a’ hajóhadak’ kikötési pont
ja i t ,  meg fogja nektek mondani, mellyik pontjáig evezend- 
nek azok a’ földiekének, még mielőtt az admiral a’ tengeren 
van "s parancsleveleit felbontotta. Habár a’ telegraf hoszú 
karjait sokszorosítja ’s ezer irányban veti is keresztül-kasul: 
mégsem titkolhat el semmit előtte. Közleményei, elhihetitek

Minthogy a’ viS ÍrH ölk Jíí eddigi nagysága nem elegendő mindazok’ elfogadására, mik benne a jövő évtől kezdve niegjeleneiidők: azért 1838- 
diki januáriustói fogva a’ főlap mellé, melly eddigi nagyságában megmarad, számonkint lél ív, szintazon linóm velinpapiroson, log járulni, egy
szersmind az egészre uj, különösen e’ végre megrendelt betűk használtatni. Ara az így megbővült Hírnöknek is csak az marad, mi eddig volt. 
Előfizetésekre a’ mostani pesti vásár is kedvező alkalmakat nyújt. A’ lapnak szellemi elrendezéséről rövid idő múlva külön tudósítás által fog 
a’ tisztelt közönség értesittetni.



vaglásban , vadászatban ’s t. eff. nőm gyakoroltatnak. Egyéb
iránt ebben nem annyira ők, mint rósz nevelőik a hibásak, 
kiknek az angol nevelésrendszert kellene mintául venni s 
meggondolni,  hogy tartós békeidők más nevelésmódot kíván
nak, mint a’ háborusak, midőn a’ fiú atyjában katonát szem
lél, annak fegyverével játszik, s midőn általában a harcz a 
katonának legjobb iskolája, a férjfierőnek és állhatatos gon
dolkodásnak örökösitője. Ezekből lehet kimagyarázni Madrid’ 
fiatalságának hanyagságát ’s heviiletlcnséget olly ügy iránt, 
melly ezenfelül nem is nemzeti érdekeket vett czé lú l , hanem 
csupán egy pártnak érdekeit, melly minden hivatalt magához 
r a g a d ’s ügyét a’ szabadság’ ügyének nevezi, holott minden 
igaz szabadságnak ellensége és elnyomója az általa behozott 
magistratualis kényuraság és hivatalnoki absolutismus által, 
’s melly mindent, mit akar ,  keresztülvisz a’ tudatlanság’ 
többsége á l ta l ,  mellyel kénye szerint rendelkezik.“  — A’ 
várszínházban igen tetszett B a u e r n f e l d ’ „Öngyötrő“ - je 
(Selbstquäler); a’ párbeszéd szokás szerint remek, ’s a’ cha- 
racterek igazak. A’ színészek kielégítettek minden kivánatot.

E  * * *.

Hagybritaiinia.
A’ nagy lakománál Guidhallban csak 730 hely leend ; az 

aldermanck’s községtanácsnokok’ nőjei meg vágynak híva, de 
a’ d ip lom aticaitestüle té  ’s nemességéi nincsenek. A’ község
tanács még a’ belga királyt, a’ királyné’ nagy bátyját is vona
kodott meghívni, m i v e l  n i n c s  h e l y !  Egy család Devon 
grófságból’ egy a’ Bar-Templén lévő háznak 6 ablakától 120 
aranyat fizet.

S a i d  a n  h a  marquis és marquisné, két fiókkal ’s egy 
leányukkal, Londonba érkeztek.

Az ország’ több részében most különféle vasút társaságok 
’s földbirtokosok között birtokaik átengedése végett alkudo
zások történnek. Némelly esetben a’ földbirtokosok olly fe
lesleges árt kívántak , hogy eskiittek általi megbecsiiltetés 
’s elhatározás valának szükségesek, melly alkalommal a’ 
telhetetlenség magát gyakran megbüntette. Egy földbirtokos 
p. o. Bathban , telkének átengedéséért 6780 font sterlinget 
kívánt; a’ társaság 4500 f. st. ajánlt; ezzel meg nem eléged
vén az eskiittséghez folyamodott, ez pedig neki 4223 f. st. 
Ítélt. Épen igy lord M a n v e r s  9000 f. st. kért ;  a’ társaság 
4500 f. st. Ígért,  — az esküttség pedig 3375 f. st. határo
zott. Más helyeken olly esetek is történtek , hogy a’ telek
birtokos 3000 ft. st. kívánván 7— 800 fonttal meg kellett elé
gednie, ’s egynek, ki birtokát 16000 font sterlingre t a r 
to tta ,  2000 font Ítéltetett.

Nyilványos hirdetés’ következtében Irlandban az O’Connell - 
adó, vagy, mint szokás szerint nevezik, O’Connell-kárpótlási 
alapítvány (ügyvédi hivataláról le tt lemondásáért ’s a’ nép’ 
szolgálatában történt kiadásaiért) november’ 12én szedetik 
be. Az irlandiak felszóliltatnak, hogy ez úttal különösen gaz
dagon adózzanak , mivel ez a’ múlt évben be nem szed etek . 
Azáltal is  aj an Ica n  K sürgetőleg a penzosszeadás, mível a’ 
toryk’ boszülehelő munkássága az ország’ minden részeiben 
nagy sommákat halmoz össze, hogy a’ „pénzháborút“  O’Con
nell ellen a’ választási kérelmek által folytassa.

Az i r l a n d i  fő e g y e s ü l e t  fel fog o sz lan i; legalább 
O'Connell egy közzé te tt  levélben ezen óhajtását fejezi ki ’s 
meghatározza a’ napot is, mellyen e’ végre a ’ nagy gyűlésben 
maga teend indítványt, kétségkívül el is fogandandót. Tudva 
van, hogy O’Connell ezen egyesületet azon külön czélra 
hozta l é t r e , hogy általa a’ városhatósági reformtörvények’ 
Irlandra kitorjesztetése ’s a’ tized’ eltörlesztése eszközöltes
senek. Annál feltűnőbb te h á t ,  hogy ő ezen emeltyűt épen 
most ereszti ki kezéből, midőn azon munkák, mellyek az 
utóbbi parlamentülést csaknem egészen elfoglalók, újra el 
fognak kezdődni. Nem lévén azonban még eddig O’Connell’ 
ezen tettének más kulcsa, előlegesenis azzal kell megelégedni, 
mellyet említett levelében ő maga ad. Miután t. i. e’ levélben 
F r e n c h  urnák, az egyesület’ titoknokának, je len té ,  hogy 
oct. 31dikén Dublinban leend a’ feloszlási indítvány’ megté
telére ’s kifejtésére, O'Connell imigy szól:  „Addig is kérem 
az egyesület’ tagjait e’ két dolog’ megfontolására : először, 
hogy a’ mostani kormányig soha sem volt még Irlandnak 
ollyan helybeli kormánya, melly őszintén ’s erősen el lett 
volna határozva, minden pártnak egyenlő ’s részrehajlatlan

neki,  jó kútfőből erednek; kémeit minden határszél’ hoszá- 
ban kiá llí to tta; vannak hír lapjai, privát levelezései, értesrté- 
seÉ  j egyirási levelei, majd azt mondám, követei. Semmi 
egyébnek, csak titkos tőkepénzeknek van híjával, hogy még 
külügyek ministere is legyen; azért is leginkább e’ híva- 
talra törekszik. Teljességgel ne szóljatok neki, a’ jog tudós
nak, a rró l ,  hogy nagypecsétőrré legyen; ő nem ezen mes
terségre van teremtve. Általában, a’ küliigyeket igazgatni 
akarni, korunk’ minden ügyészének ábrándja; illyen T h i e r s ,  
Du p i n ,  M a u g u i n . “  (Alig. Zeit.)

M a l t a .

Malta szigete megbecsülhetetlen birtok Angliára nézve. 
Fekvése, városa, kikötője, industriája , mindene tökéletes 
v o l t , midőn e hatalmasságnak átjutott . A’ kikötő kicsiny 
ugyan, de egyetlen a’ maga nemében, ámbár első rangú h a 
jók csak a partok hoszában horgonyozhatnak. Seberras hegy
nek előugró foka két kikötőt képez, mellyek kiilön-küiön is
mét több apró kikötőt foglalnak magokban. A’ délkeleti na
gyobb, s Vittoriosa és Sanglea külvárosoktól környezve, ha
dihajódat ’s nagy kereskedőhajókat is elfogad, m ig a z  éjke
le t i ,  a M arsam uscetto , több sziklacsúcs és Constance szi
gete miatt kevesbbé já rha tó  lévén, veszteghelyiil használta
i k ,  melly ugyan La-Valettcben sokkal tü rhetőbb , m i n t a ’ 
közép tenger’ akarmelly más kikötőjében. Ha a’ tengerutas 
húszas hajózás után Máltában köt ki,  hazájában véli magát,

igazságot szo lgá l ta tn i; ’s* másodszor, hogy a’ most uralkodó 
felségnek trónra jutásáig egy fejedelem sem ült még Anglia’ 
királyszékén, ki Irland’ népe iránt őszinte jóindulattal visel
te te t t  volna. Igaz ugyan, hogy még Irland soha sem muta
to tt  bizodalmát a’nélkül hogy megcsalatott volna, de én azért 
mégsem fáradtam ki a’ bizodalomból. Ezen újabb bizodalom 
meg fogja mutatn i,  melly őszinte és nagylelkű részünkről a’ 
kibékülés’ óhajtása. Ha reményink újólag füstbe mennek, meg
marad legalább azon öntudatunk, hogy jobb sorsra valánk ér
demesek , ’s annál több okunk lesz azontúl csupán min- 
erőnkre támaszkodnunk. Ha a' mi mostani bizodalmunk a’ ki
rálynéban és ministereiben csakugyan m egcsalatnék, akkor 
aztán valóban lehetetlen lesz más egyébtől várnunk i g a z s á 
g o t  í r l a n d n á k ,  mint saját consfitutíoriaíis é s  törvény- 
szerű, de egyszersmind fáradhatatlan izgatásunktól.  Azonban 
ne higye senki, hogy én ez ú ttal is csalatni félek; sőt inkább 
az én reményeim igen magasak, ’s várakozásiin szintolly ha 
tározottak mint biztosak. Hanem arról is meg vagyok győ
ződve, hogy a’ mi mostani készségünk az irlandi nép’ ügyét 
egészen egy irántunk jóindulatú kormány’ kezébe tenni le, 
csupán arra fog szolgálhatni, hogy minden jövendőben szük
ségessé válható izgatást olly színbe helyezzen, melly min
denkit meggyőzzön a’ fe lő l , miképen azt nem mi kerestük, 
hanem rá valánk szorítva mások’ állhatatlansága és gyenge
sége á l ta l ,  bármi nagy okaink voltak is különben őket egész 
bizodalmunkkal felruháznunk.“  —

A’ tory hírlapok, Constantine’ bevétele’ alkalmával, a’ régi 
féltékenységet Francziaország ellen újra folyvást ébresztge- 
tik. A’ „Morning Herald“  Francziaországnak az afrikai par- 
tokoni hódításaiban, Oroszországgal egyetértő leg , Anglia’ 
megrontására koholt tervet akar lá t ta tn i ,  melly nézetben a’ 
„M orniug-Post“ is utóbbi lapjaiban megegyez, mit a’ mini
s ten  „C ourrie r“ nevetséges látásnak nevez.

Francziaország.
A’ párisi második kerület’ választóinak már említett gyű

lése’ alkalmával egy választó azon állítását terjesztette elő, 
hogy L a f f i t t e  ur a’ júliusi forradalom után a’ statusnak 33 
millió frankjába kerü lt ,  ’s a’ mellett olly kölcsönöket hozott 
fel, mellyeket részint a’ civillist«, részint a’ bank Laffitte 
ur’ nagy zavarodásban volt kereskedő házának adtak. Laffitte 
ur erre azt felelte: Az ugyan általában igaz ,  hogy a’ civil- 
liste neki 10 milliót kölcsönözött; azonban azért a’ bretevili 
erdőt a d ta ,  mellyet most 12 millión is örömest visszavenne. 
A’ bank hasonlókép 13 milliót kölcsönözött, de ő azt 1 millió 
kamattal együtt visszafizette , ’s ha mindjárt a’ király iránt 
igen lekötelezettnek kellene is lennie: mégis a’ fölebbiekböl ki
jön, hogy neki semmi különös áldozatoknem tétettek. A’ „ P re s 
se“ ma erre igen helyesen jegyzi m eg, hogy Lafitte ur elfe
lejteni látszatik , milly nagy volt az akkor neki általában tett 
áldozat; mert azt kérdi tőle: az 1830 évi erisisben a’ bretevili 
erdőért ,  mellyet most 12 millión visszavenni akar ,  mit ka
pott volna, ’s valljon nem igen szerencsés e ,  midőn azért 
12 mill, frank kész pénzt ad tak?  Épen úgy még azt kérdi; 
micsoda áldozatot nem kellett volna tennie ,  hogy akkor 13 
millió frankot állítson elő, ha a’ bank nemes készséggel rajta 
nem segített volna?

October’ 30dikán nyilatkoztak a’ párisi tizedik választóke
rület’ gyűlésében L a m y ,  az oppositio’ je leltje , és P l o u -  
g o u l m  kir. főügyész, mint centrumi vagyis ministen jelelt.  
Az utóbbi lepletlenül a’ septemberi törvények’ visszahúzása 
ellen nyilatkozott. Egyik választó , ki pedig elmozdítható s ta
tusszolga , Z é d é e  adószedő, igen világos czélzással kérdé 
ő t ,  valljon követsége alatt fog e előmozdittatást vagy más 
királyi kegyjeleket elfogadni? mire Plougoulm azt feleié, 
hogy „kegyjelek“  után nem vágyik; mint követ nem kiván 
semmit; de hivatali pályáján köszönettel fogadand el előmoz
dittatást , ’s ez esetben örömest vetendi magát az nj válasz
tás’ próbája alá ; sőt választóinak nyíltan azt is megmond
hatja , hogy ő a’ cassatioszéki főügyészségre törekszik , a ’ 
nélkül azonban, hogy ez által követi függetlensége és önál
lása legkevesebbé csorbuljon. — 31dikén az ötödik kerület’ 
választói előtt két hatalmas vágytárs állott egymással szem 
b e n , t. i. az eddig volt követ 8 a l v e r t e  Eusébe , ’s P a r -  
q u i n híres ügyvéd (minister! je lelt).  Emez a’ rend’ ’s a’ sza- 
badelmüség’ szellemében szó lo tt ,  mint egyaránt buzgó hive

olly annyira feltalál itt  mindent,  mi kényelmének, kerese
tének vagy vágyainak megfelel, u. m. bálokat és vendégsége
ke t , olcsó és jó b o r t ,  grogot és gyümölcsöt, ’s mindenek 
felett nyájas és emberséges népet. Alig veti ki a’ hajó horgo
n y á t ,  azonnal hangászok sietnek elejébe czifra csolnakokon, 
melly szokás csupán e’ szigeten van divatban. A’ hangászok 
után jönnek az apró kalmárok, a’ mosónők ’s végre az úszók, 
kik a’ nekik dobott apró pénz után a’ tenger’ fenekére buk
nak le. Férjfiak, asszonyok, gyermekek, i t t  minden tud 
úszni,  ’s ezen adomány a’ máltaiaknál,  úgy lá tsz ik , örökös. 
Az 1 56 5diki hires megszálláskor egy úszókból szerkesz
tett fegyveres test nem keveset te t t  a’ szigetnek fölszabadí
tására.

A’ tengerről tekintve, Malta egy nagy kopasz sziklához 
iiasonlít, ’s a’ ki elhaladna a’ sziget előtt a’ nélkül hogy ki
kössön, solia sem hinné, hogy e’ sziklán 100,000 ember la 
k i k ; de ha kiköt,  igen kellemesen lepetik meg a’ sziget’ bel
seje á l t a l , minthogy az merő jól müveit terrassokból áll. A’ 
kőfalak, mellyeket helyenkint emelkedni lát az ember, a’ 
földnek fentartására szolgálnak, mellyet különben az eső le 
mosna. Csodálatra méltó a’ maltaiak’ állhatatos szorgalma. 
Hova csak egy maroknyi földet tehetnek , fe lhordják, ’s a’ 
sziklákat kertekké varázsolják. Sok helyen a’ terrassok való
ságos lépcsőzetet képeznek , melly a’ síkságtól a’ falak’ tö
véig emelkedik. A’ francziák egyiptusi expeditiojokkor ki- 
száraiták , hogy az ottani pyramisok elegendő követ szol
gáltatnának egész Egyiptusnak fallal körül vételére; itt rnond-

az uralkodó háznak ’s a’ törvényszerű nép'S2fábadságtrak. A’ 
septemberi törvényeknek csak azon pontját roszalá , melly ki
vételi esetekben a’ sajtóvétségeknek a’ pairlörvényszék’ elébe 
vitelét engedi meg; különben az eskiittek’ titkos szavazását 
’s a’ királyi tekintetnek az említett törvényekben foglalt vé
delmét fÖltételetleniil dicsérte. Egyik választó’ azon kérdésé
re ,  valljon más h iv a ta l t , mint ministerit,  elfogadand e? azt 
adá válaszu l , hogy szerénysége alig engedi meg e’ kérdésre 
csak felelnie is. O már többször vonakodott neki ajánlva volt 
magas statushivatalokat elfogadni: azonban mégsem akarj« 
magát e’ részben semmire lekötni , hogy az illyen lekötelez 
zés’ elve fel ne kapjon. Salverte mintegy tagadni lá ts z o t t ,  
hogy az oppositioi bizottsággal valami viszonyban á l l , erősí
tő , hogy nem republicanus, ’s általában igen mérsékletien 
s z ó l t , noha mégis a’ választási törvények’ reformja mellé 
nyilatkozott. Parquin’ beszéde nagy hatással volt a’ válasz
tókra.

A’ franczia kormány örül Constantine’ bevételének, mint 
pillanatnyira rendkívül szerencsés történetnek. Ezzel a’ ta 
valyi hajótörés’ mocska letöröltetett ;  az elmékre kedvező ha
tás nyeretett épen jókor Francziaországban, ’s lehetővé lön, 
a’ nép’ hiúságát néhány hősi szóczikornyával a’ trónbeszéd
ben csiklandani; de épen e’ szép dolgok mögött áll azon el
kerülhetetlen és kínos kérdés: valljon ama’ hely megtartas- 
sék e ,  vagy odahagyassék ? Az utóbbi esetben'a’ kormánynak 
készen kell magát tartania valamennyi ellenséges hírlap’ 
szemrehányásainak és gúnyainak orkánjára, melly hírlapok 
e‘ történetet bizonyosan kitelhetőleg meg fogják rostálni ’s 
az országban viszhangra találni; ellenben Constantine’ meg
tartása nagy anyagi nehézségekkel j á r ,  és u j , tetemes em
ber- ’s pénzáldozatokat kiván; továbbá ez egyenesen ellen
keznék azon rendszerrel,  melly Algírra nézve egy idő ótat 
elvagyon fogadva; végre a’ négyes-szövetség’ egy másik nagy 
hatalmasságánál a’ már úgyis hűlni kezdő szívességet meg
semmisíthetné. (Béri. pol. Woclibl.)

Paris, oct. 30.
Constantine’ bevétele i t t  a’ közvéleményt erős mozgásba 

hozta ’s a’ nép’ szivét örömmel tölté el; a’ nemzeti érzés föl- 
emelkedett,  ’s a’ nyilványosság’ szelleme ismét szembe szál
lo tt  a’ kirekesztőleg önzési érdekekkel járó magányélet’ szel
lemével. — Az afrikai kérdés lesz csalhatatlanul a’ nagy vi
tatárgy a’ kamarák’ jövendő ülésében. — Jó lenne egy gyűj
teményt készíteni illy czím a la t t :  V á 1 a s z t ó 1 i t e r  a tu  r a 
mindazon különös tárgyakról,  mellyek a’ mostani kétes idő
ben iratnak és m agasztaltatnak; ez egy közhelyekből , kép
m utatásból,  elrejtett haszonlesből és vakmerő hazudságok- 
ból összeférczelt tarka foltváz volna, mellyen a’ bizakodó 
hangot ’s a’ szónokok’ vagy Írók’ önmagok iránti rendithetlen 
meghittségét kellene csodálni.

Az úgynevezett legitimista czimboraság’ ügyében te tt  is
meretes és sokszor érdeklett vizsgálatokban a’ párisi törvény
szék’ tanácskamarája az utasítási biró ’s ügyész’ indítványára 
azon végítéletet hozta, hogy B e r r y  e r ,  G en o u d e,  W a l s h ,  
N e t t e  m e n t  és B o u s q u e t  ellen beadott vádak alapta la
nok; ellenben bizonyos D u b u i s s o n  i r á n t ,  ki valamelly, 
Berry herczegnéhez utasított iromány’ szerzője, a’ vizsgáló
dás folytattatni fog.

Belső politicánk csaknem egészen a’ választásokban köz
pontosul. Majd mindenütt a’ választók’ gyűléseiről, a’ j e l e l 
tek iránti kérdésekről, ’s politicai hitvallásuk’ letételéről be
szélnek ’s olvasnak. Az angol választási szokások, úgy lá t
szik, lassankint,  a’ zavart ’s nyilvános megvásárlást leszámol
ván, Francziaországban meg akarják magokat fészkelni; az 
ellenszellemi hírlapoktól javallott parancsok is (a’ je leitek
nek választóik iránti köteleztetései ’s a’ belső ’s külső politi- 
cának előre meghatározott pontjai felett az ő gondolkozásuk 
szerint szavazni) több helyeken divatba jőnek. O d i l o n  
B a r r o t  ur ,  azon hitvallást te t te ,  mellyben ő „az alkotmá
nyos monarchiát a’ népszerű intézvényekre támasztva“ F ran- 
cziaországra nézve egyetlen lehető kormányzási alaknak nyi
latkoztatja. M a u g u i n  ur a’ havrei választókhoz olly nyilatko
zást bocsáto tt ,  melly az eddig tőle idegenkedő szavazatokat 
maga részére hódította.

A’ legitimista hírlapok N e m o u r s  herczegnek, kinek Con
stantine’ megtartása’ pártolására egy hoszú levelet tu la jd o n i 
nak, folyvást hízelkednek, ő és idősebb testvére között a’ viszál- 
kodás’ magvait e lh in tendők; de czéljokat nehezen érendik el.

h a tn i ,  hogy a’ maltai terrassok’ falainak köveiből 12 ollyan 
pyramist lehetne építeni. Midőn 1529ben a’ sziget’ átvételére 
kirendelt biztos arról panaszkodo tt , hogy nekik csak egy 
sziklasziget j u to t t ,  melly gyümölcsöt ugyan bőven terem, 
de mellynek gabonája nincs , ’s ezt lakosai a’ közel Siciliából 
kénytelenek csekély gyapotjokért becserélni: V. Károly csá
szár az átengedési levélbe azon záradékot ik ta t ta t ta , hogy 
a’ nemesek Siciliából hozathatnak magoknak gabonát a’ né l
kül hogy attól beviteli vámot fizessenek. Ekkor Máltának 
nem volt több 15,000 lakosánál,  kik nyomorú kunyhókban 
lak tak ,  élelemszerekben szükséget szenvedtek ’s fa helyett 
szárított marhaganéjt (tőzöket) é g e t te k , miértis a’ vitézek, 
kétségkívül termékeny Ithodusokra emlékezvén vissza, azt 
mondák, hogy őket e’ szigeten minden csak undorítja. Azóta 
’s az ő kezök után változott meg Malta illy csodálatosképen; 
mert ők tették azzá ,  a’ mi most. Pompás városok és jó  
módú faluk kényelmes utak által kapcsoltatva egymáshoz 
keltek ki a’ sziklából. Gyümölcs és mindennemű vetemény, 
ezenkívül lóhere, gyapot és gabona, mennyi a’ lakosok’ 
szükségének h a rm a d á tfe d i ,  megterem a’ szigeten. Sőt Malta 
gyárokkal,  különösen gyapot-vászongyárokkal ’s kézmüvek
kel is dicsekszik, ’s az építésre és utczakövezetre használ
ható köveknek nagy mennyiségét hordják el innen Konstanti- 
nápolyba, Egyiptusba ’s a’ fekete tengerre. A’ selyemgyár- 
tással is tétettek próbák, mellyek azonban nem sikerültek, 
s e’ czikkely most Siciliából hozatik. Malta’ népessége 1835- 

ben a’ következő volt:



A’ „Courrier francáig“ , szerint Constantine’ őrizete 4000 
emberből fogállani,  T  r e  z e 1 general a’ beymegyének, Du v i -  
v i e r  ezredes pedig a’ városnak leend parancsnoka. 5000 fő
ből álló badláb tartandja a’ néptörzsököket zabolán ’s Med- 
sez-Amarral a’ közlekedést bátorságositandja.

Constantineban több pattantyuszerek ta lá l ta t tak ,  mellyek 
között 59 ágyú ,  m o z s á r ’s ta raczk , 25 ágyu ta lp , 3500 go
lyó ’s bom ba, 1400 puska, pisztoly 's kard ,  6500 kilo
grammá lőpor ,  20,000 töltés stb. voltak. — P e r r e g a u x  
general a ’ főtiszti kar’ parancsnoka a’ hadministerhez a’ se
regnek Medsez - Hamarból történt" kiindulta ótai vesztesége’ 
jegyzékét is megkiildötte. Az ellenség előtt megölettek’ száma 
100, nyavalyában ellioltaké 48 , sebhedteké 506ra tétetik. 
Lovakban, részint az ellenség á l t a l , részint a’ táborban 237et 
vesztettek.

Constantineban October’ 16án az arabok és zsidók’ lefegy- 
verkeztetése halálos büntetés alatt megrendeltetett. A’ harcz 
közben olly nagy volt a’ lakosok’ rémülése, hogy egy mély
ségben számos asszonyok ta lá l ta t tak ,  kik karjaik közzé vett 
gyermekeikkel a’ kőszikla’ magosságáról leugrottak. A’ csa
tatéren 5 5 tiszt maradt mint a’ bátorság ’s elszántság’ áldo
zatja. A’ holtak’ számát 6— 700ra teszik.

Constantine,  oct. 18.
A’ két királyfinak víszonlátása M a s s i n i s s a ’ hajdani lak

városában szép ’s megillető vala. J o i n  v i l i é  igazi h.ajós- 
a l a k ; erős és szélesvállu; szőke, karcsú testvérénél fél láb 
bal magasb. A’ két ifjú herczeg tökéletes gyönyörűségét ta 
lálja a’ csodaszép beypalotában 's a’ visszatérésről nem is 
gondolkozik. N e m o u r s  herczeg a’ kormányzó’ halála óta 
ngyszólván egyedül uralkodik a’ hadi tanácson, ’s V a l é e  
general legkisebbet sem bátorkodik tenni a’ nélkül, hogy a’ 
herczeg’ véleményét meg ne hallgatná. Ma délelőtt volt Da n-  
r é m o n t  general’ halotti ünnepe. (Alig. Zeit.)

Honából Írják, hogy az epemirigy leginkább a’ 12d. számú 
ezrednél nagyon diihösködik. Úgy látszik, ezen testület saját 
szerencsétlen csillaga alatt fekszik, mivel 1832től fogva e’ 
járvány szakadatlanul üldözőbe vette. Már akkor legelsőben 
is Valenciennesban sok embert ragadott el. 1835ben Aixben 
kiütvén az epemirigy, az ezred 14nap alatt alezredesén kiviil 
200 embert vesztett; egy vizsgálat’ alkalmával az ezredes’ 
szeme’ láttára 2 5 katona hal t  meg. Végre 1837ben az ezred 
Marseilleben volt az epemirigy’ kiütésekor, ’s alig üdült fel, 
midőn Afrikába ’s Honába, az egész kormányzóság’ legegész
ségtelenebb helyére evezett, hogy ott  az epemirigy újra meg
látogassa.

A’ sz. Márton-csatornán (Páris) a’ napokban egy 40 láb 
hoszú , kerekek, evezőlapát ’s vitorla nélküli hajót lehete tt  
lá tn i;  3 ember igazgatta az elrejtett erőmüvet. Feltalálója 
egy hajóhadnagy , ki most egy nagyobb gőzhajót hasonló 
rendszerideg építtet.

S p a n y o l o r s z á g .
Madridból oct. 2 4 .  költ tudósítások szer in t ,  a’ cortesgyii- 

lésben a’ Rotschild-házzal az almadai kénesőbányák iránt 
kötött szerződés miatt heves vitatkozásokra került a’ dolog. 
A’ cortesbiztosság tudnillik azon indítványt tévé, hogy az 
1835ben kötött egyezés, mellynél fogva ezen bányák a’ Rot- 
schild-háznak minden mázsától 54  pet fizetésért 5 évre ha
szonbérbe adatnak, tiistint szüntessék meg ’s a’ bányák az 
ország’ rovására igazgattassanak. Ez alkalommal a’ cadixi, 
barcelonai ’stb. kereskedőkamarák’ folyamodásaira hivatkoz
ta k ,  mellyek a’ kénesőt vagy higanyt jövedelmes kiviteli áru- 
czikkelynek néz ték ,  ha az a’ Spanyolországgal most már ki
békült délamerikai köztársaságok’ földére szállittatik. A’ mi
nisterek azt felelték, hogy egyedül a’ törvényszékek’ dolga, 
megvizsgálni, valljon a’ liotschild-ház teljesítette e a’ szer
ződést vagy sem? Későbbi (oct. 2 7 . )  tudósítások szerint a’ 
gyűlés e’ szerződést csakugyan megsemmisítette, még pedig 
Torenóra nézve igen csúfosan.

M a d r id , oct. 25.
Nem képzelhetni azon veszélyeket,  mellyek itt az embert 

környezik, Ita egy helyről a' másikra bármi csekély távolságra 
megy. S o h a ,  még a’ függetlenségi háború’ idején sem voltak 
az utak kevésbbé b iz tosak , mint most. Háromszáznál töb
ben , kik Andalusiába akartak menni, kénytelenek utjokat 
elhalasztani,  nem lévén elegendő védkiséretök Manchán vagy

Estremadurán keresztül. E ’ két ponton minden Összeköttetés 
el van metszve. A’ gyorspostakocsik’ (diligence) szolgálata 
egészen m eggáto l ta to tt ; a’ valenciait, Villalobosban Ocana 
m elle tt,  40 lovas feltartóztatta ’s az országúton elégette; 
hét utazó, kiket a’ rablók a’ hegyek közzé hurczoltak ,  ide 
küldött ,  hogy őket 150,000 reálon váltanák ki. E' zsiványok’ 
büntetlensége botránkoztató , ha meggondoljuk, hogy Geta- 
fében, Vitalvaróban ’s más helyeken 1000 lovas tanyáz egy
ütt haszontalanul. A’ belső közlekedéssel összekötött nehéz
ségek olly nagyok, hogy a’ barcelonai utolsó történeteket 
nyolez nappal hamarabb tudták Parisban mint Madridban. 
Fájdalmas érzést gerjeszt a’ köz figyelemben azon szenvedé
sek’ h ire ,  mellyeket az elfogott cliristinók a ’ carlosiak’ bör
töneiben állának ki. F I  in t é r  brigádos, ki Gomez által fo
gatott el ’s aztán Marguinából szerencsésen megszökött, va
lóban rettentő körülményeket beszél azon kegyetlenségekről,  
mellyeket a’ carlosiak elkövettek; ezen iszonyú dolgok’ olva
sása keserű gyümölcsöket hoz,  a’ cliristinók visszatorlást 
szomjaznak. Az emberiség’ megszentelt jogai mindenütt iél- 
reismertetnek. Néhány nap óta a’ foglyok mindkét részről 
különbség nélkül gyilkoltatnak. •— A’ templomok’ harang
jai épen most adattak el egy francz-belga tá rsaságnak , má- 
zsájok 26 5 reálon. Az egyházi ékességekből nagyobb nyere
séget reménylenek, hacsak úgy nem járnak velők, mint a’ 
képekkel; tud juk , hogy ezekből csak a’ selejteseket kapták 
a’ vevők. A’ római birodalom’ romlása óta soha sem lá to tt  
ember illy tcmplomrablásokat,  illy szentségtöréseket. (Alig. 
Zeitung.')

Egy más levél Madridból oct. 25dikéről igy szól:  ,,A’ 12 
carlosi gyalogbataillonnak ’s 3 lovas zászlóalnak dón Sebas
tian infans és Zariateguy’ vezérlése alatt Navarrába vissza
nyomulta a’ castiliaiés navarrai pártok között támadt komoly 
vitatkozások’ következtében tö rtén t,  mellyekben az utóbbi 
le tt győztes. Annyi bizonyos, hogy a’ carlosiak nem mennek 
üres kézzel Navarrába vissza, minthogy a’ Castiliában részint 
erőszakkal, részint a ’ lakosok’ adakozásiból szerzett zsákmány 
mind velők megyen, ’s nem tesz kevesebbet ezer, posztóval, 
vászonnal, e leséggel, pénzzel és fegyverrel megrakott tá rsze
kérnél. Kétezer fiatal castiliai önkénytes, az e’ tartományban 
szedett 4000 embernek maradék-része, kiséri e’ gazdag szál- 
litványt. Ezen ujonezok a’ bask tartományokban fognak télen 
által ruháztatni és betanittatni. A’praetendens’ hadában nem 
rég elhatalmazott szökés tőle 3000 embert vett el, kik közül 
mintegy 1500an Rurgos’ vidékén ’s a’ Riójában széledtek el 
’s i tt  a’ háborút saját kezökre folytatják. Ez a’ csavargó és 
kalandos élet egészen a’ nemzet’ characterében fekszik , ’s 
épen ez teszi leginkább az országot tönkre. Ha a’ carlosiak’ h á t 
ráló mozdulatának czélja a z ,  hogy a’ közép tartományok’ la 
kóit megnyugtassák ’s a’ főváros’ önbátorsága feletti aggodal
mát lecsillapítsák, úgy másfelől nem csekély veszedelem fe
nyegeti a ’ máris e lzá r t ,  Francziaországgali közösülésétől 
megfosztott ’s önmagában meghasonlott őrizetétől inkább 
koczkáztatott mint védett Pamplonát. Bilbao ennél nem sok
kal kedvezőbb helyezetben van. A’ carlosiak e’ télen által két
ségkívül mindent el fognak követni, hogy e’ két város’ birto
kába ju s s a n a k , ’s e’ mellett még meg nem állapodni. Mint 
hallik, tervök, ha lehet, az Ebro’ egész bal partját,  Lodosá- 
tól egész T u d e lá ig ,  S iguenzát,  T o fa l lá t ,  Olitet és Vianát 
is ide értve, hatalmukba keríteni.

A’ „Journal des Débats“  következő levelet ad Bayonneból 
oct. 28dikáról: „ T o l o s a i ,  e’h. 25dikéről szóló levelek leg
kisebb kétséget sem hagynak a’ felől, hogy a’ cliristinók F ra n 
cziaországgali közösiilésöket elvesztették. A’ carlosiak, kik, 
a’ valcarlosi vonalnak ’s a’ völgyeknek birtokában lévén, Ar- 
ragoniával szabadon közösülnek , itt  annál is kedvezőbb he
lyezetben vannak, minthogy erejök legközelebb a’ navarrai,  
újon - szerkesztett 13, 14 és 1 5dik zászlóal által fog szape- 
r itta tni.  Úgy látszik, a ’ carlosi pattantyússág máris tetemes 
és fontos mozdulatokat te t t  P e n n a c e r r a d a ’ tájékán.“

Egy levél a’ spanyol határszélekről oct. 29dikéről követ
kezőleg ir : ,,l)on Carlos hadát három részre osztotta ; az első, 
mellyet ő maga vezérel,  17000 emberből áll ’s Castilia’ bel
sejébe indult ;  a’ m ásodik ,  mellynek erejét nem tudjuk, S o 
r i a  tartományba ment be ; a’ harmadik, 9000 emberből álló, 
don S e b a s t i a n  infanssal e’ h. 19dikén az Ebróhoz érkezett. 
Minthogy a^on zászlóaljak, mellyek ez utóbbi sereget kép
zik, hat hónap óta legtöbbet szenvedtek, ki kell egészittetniök

férj fi asszony született házaspár halott

Benszülöttek . 
Angolok, a’ ka-
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Malta’ vagyonossága tetemesen nyer t ,  mióta a’ sziget az 
angolok’ birtokában van , ’s naponkint újabb és újabb kedve
zésekben részesül. Nem sokára e’ sziget központja lesz a’ kö
zéptengeri gőzhajózásnak , melly egész’ a’ Dunáig és Trebi- 
zondig terjed e l ,  ’s az utasok’ szaporodta máris 6 vendég- 
fogadót hoza létre. Ki a ’ keletre szándékozik, az legjobban 
t e s z ,  ha legelső megállapodásul Máltát választja. I tt  minden

időben ’s minden irányban a’ leggyorsabban kap úti a lkalm a
k a t , akar rakhajón , akar kereskedőhajón, akar valamelly 
angol hadi hajón akar utazni. Minden hónapban megy innen 
gőzhajó Angliába , Görögországba , Corfuba , Alexandriába 
és vissza; Franczia- és Olaszországba pedig és vissza minden 
héten. Ezen kapcsolatok a’ legújabb időben olly gyakorak és 
szabályosak, hogy az ember két hónap’ lefolyta alatt  Lon
donból e lu taz h a t ik , Egyiptust és pyramisait m eglátogatha t
j a ,  ’s Londonba ismét v isszatérhet,  a’ nélkül hogy szokott 
életmódjában legkisebb csorbulást szenvedjen.

La Valette gyönyörű egy város,  ’s az itteni tartózkodás 
kellemes és kevesebbé költséges mint Olaszországban. Az ide
gen itt mindennemű mulatságot és szórakozást ta lá l ,  ’s ha 
az égalj nem olly szelíd is, de igen egészséges , és az embe
rek vendégszeretők. Ez utóbbit azonban csak az itteni ango
lokra kell érteni. Ugyanis különféle okok távol tartják a’ ben- 
sziilöttek’ legelőbbkelő családit az angolok’ társaságától,  mi
ben mind a’ két félt kell okozni. T. i. az angolok jobban si
mulhatnának a’ benszülöttek’ szokásihoz, mig viszont imezek 
az angol nyelvet tanulhatnák meg; ’s ez utóbbi nem volna 
annyira szükséges , ha a’ maltaiak legalább olaszúl tudnának 
jó l ;  de a’ maltai anyanyelv egy nyomorú keveréke az olasz
n ak ,  töröknek, görögnek és arabnak. — A’ családok’ népes
sége , a’ birtok’ e ldarabo lta tása , a’ fiatalság’ henyélése ’s a’ 
vállalati szellem’ hiánya olly nagy és elterjedt szegénységet 
hoztak a’ benszülöttek közzé, mellyből csak nehezen fognak 
kilábolni. Nem ritkán látni i t t  jó  házak’ gyermekeit koldulás

vagy másokkal váltatniok f e l , hogy ismét cselekvő szolgála
tot tehessenek.“

Ha Espartero szántszándékkal nem akarta volna dón Caf- 
lost utolérni, nem tehete tt  volna jobbat mint a’ mit tett. 
Mert Quintanar, hol dón Carlos l adi kén,  és Santa Ines, 
hol 19dikén volt ,  csupán nyolez mérfoldnyire vannak egy
mástól. A* cliristinók , úgy lá tsz ik , igen óvakodva, csaknem 
félve űzik az ellenséget, mig a’ carlosiak , a helyett hogy 
futnának, azon rettentő állásokban akarják őket bevárni, 
mellyek azu rb io n i ,  san-millani,  santa-inesi ’s a’ pinares-del- 
rebledoi hegyekben találtatnak.

Inigo erősség 14 napi megszállás után october’ 27kén a 
carlosiaknak feladta m agát,  kik benne egy 12 fon tos’s egy 4 
fontos ágyú t ,  egy ta ra cz k o t , egy m ozsara t ,  785 bombát, 
550 harminczhat fontos ágyutekét,  sok lőport,  tö ltést ,  150 
fegyvert és különféle más hadi szereket találtak, mellyeknek 
értéke egy millió realra becsültetik. A’ 150 emberből álló 
őrizet a’ feladási alkuhoz képest Pamplonába küldetett.  Az 
egész vonalon már csak Yalcarlos kisded erősség van a’ chris- 
tinók’ birtokában.

A’ „Gazeta de Madrid“  közli a’ cortes által elfogadott ’s 
a’ királyné által megerősített legújabb sajtótörvényt. (V II. 
Ferdinand’ halála óta csaknem minden esztendőben hozatott  
e’ tárgyban uj törvény.) Határozatinál fogva minden a’ fővá
rosban megjelenő hírlap 400 ,  a’ másod rangú városokbeli 
300 , a’ többiben megjelenő 100 reált adóz. Ha valaki vala
melly hírlapban m egtám adta tik , vagy m aga, vagy legköze
lebb rokoni a’ következő három szám’ egyikében választ ada t
hatnak ki;  az illy választ magában foglaló ivet,  kijavítva ’s 
a’ felelő szerkesztő’ aláírásával e l lá tva , 500 real birság alatt 
köteles a’ kiadó a’ helybeli politicai főnöknek (Xefe politico), 
vagy ennek távollétében a’ bírónak (alcade) és hivatalbeli 
ügyvédnek (fiscus) általadni. Akarmelly hírlap’ kijövetele föl
függesztethetik ’s az illető számok zár alá véte the tnek , mi
helyt annak megjelenését a’ kormány, a’ xefe polit ico, vagy 
az első alcadok veszedelmesnek tartják. Minden illyen eset
ben azonban a’ felelő szerkesztőt 12 óra alatt a’ bíróságnak 
bejelenteni ’s 48 óra alatt  törvény’ elejébe kell állítani. Ha 
ezen idő használatlanul múlik e l ,  vagy ha az e s k i i t t s z é k  
oda nyila tkozik, hogy semmi pörfolyaraatnak helye nincs, 
a’ hírlap’ felfüggesztése visszavétetik ’s a’ lefoglalt példányok 
kiadatnak.

P o r t u g á l i a .
A’ „m érsékle ti“  portugál ministerium , mellyről a’ jámbor 

revolutio á lm odozott,  nem jőve lé t r e ,  ellenben a’ követek á l
tal a’ senatorok’ kamarájának alkotása iránt olly végzés ho
za to t t ,  miszerint a’ senatust ne a’ korona nevezze k i , hanem 
a’ nép , ’s pedig nem élethoszig, hanem csak bizonyos számú 
évekre válaszsza. Valóságos pairséget, a’ hozzá megkiván- 
tató elemek nélkül ’s úgyszólván rögtön alkotni, még a’ tör
vényes fejdelmek’ hatalmán is kívül van, mint XVIII. L a 
j o s ’ szomorúan dugába dőlt próbatéte mutatja. A revolutio 
még kevésbbé bir az e’ végre szükséges eszközökkel, aka
rattal  pedig épen nem ; de mivel az uj statusbölcseség illy 
kereket kíván az alkotmányi gépelyben: ennélfogva úgyneve
zett quasi-pairséggel segitnek magokon, minő péld. a’ fran
czia pairség 1831 ó ta ,  a’ belga senatorok , a’ madridi főren
dek (proceres) ; — tarka vegyidet, mellyhez Lusitania se- 
natorai nem méltatlanul csatolják magokat. (Béri. pol. Wochbl.)

October’ 2 5ig terjedő lissaboni tudósítások szerint a’ cor- 
tesgyülés folyvást az alkotmányt tárgyazó munkálataival fog
la lkozot t ,  ’s 44 szótöbbséggel 17 ellen hozott határozatánál 
fogva ő felsége fö lh a ta lm az ta to t t , szabad Ítélete szerint a ’ 
cortesgyiilést elhalaszthatni ’s eloszlathatni: mindazáltal bi
zonyos m eghatározott idő alatt  a’ kamarákat ismét egybe 
kell hívni, ’s ha netalán a’ királyné az egybehivást elmel
lőzné,  ez esetben a’ corteskövetek tanácskozás végett önha
talmukból , a’ koronának formaszerinti megerősítése nélkül 
is összegyűlhetnek. (Alig. Zeit.)

A’ „Diario do Governo“  (hivatalos hírlap) egy oct. l a d i 
kén költ napi parancsot közö l, mellyben hírül adatnak mind
azon generálok és hadi tisztek’ nevei, kik az utóbbi chartis
tatámadásban volt részvételük miatt a’ had lajstromából ki
töröltetnek. Ezek között vannak: hg. T e r c e i r a ,  marquis 
S a l d a n h a ,  báró F o n t a  N o v a ,  D i a z  A z e d o ,  P i n t o

b ó l , irgalomból élni,  és m ásoka t , kik Örömest vállalnak olly 
m unkát,  melly napjában egy shillinggel fizet.

(Vége következik.)

Folyó hónap’ 9én e’ levél érkezett a’ szerkesztőséghez: 
É r d e m e s  S z e r k e s z t ő  U r!

M indazt ,  a’ mit bécsi levelezője a ’ Hírnök’ f. é. 33dik szá
mában az özvegy Császárné Ő Felségéről épen olly igazán, 
mint szépen mond, nagy megelégedéssel olvastam én is ;  
de mind e’ mellett megütközéssel találtam nevemet ezen tu 
dósításban. Hogy az említett igen kegyelmes Fejedelemnő 
melly keresztény t i iredelem m el, szivének, valamint sokolda
lúan miveit elméjének, melly különös díszére váló felvilágo- 
sodottsággal gondolkozzék a’ vallás’ dolgában, tudják mind
azok, kiknek szerencséjük van őt közelebbről ism erni,  kik 
őt tetteiből Ítélik m eg ; azonban azon szavakat,  mellyek az 
említett czikkelyben gróf Telekinéhez intézteiteknek állí t ta t
n a k , Ő Felsége előttem sohasem m ondo tta ,  és igy tőlem is 
soha senki nem hallhatta.  E z t  minden tévelygések és balité- 
letek’ elkerülésére szükségesnek látom a’ szerkesztő urnák 
olly kéréssel tudtára adn i ,  hogy e’ kinyilatkoztatásomat ol
vasóival i s , kiknek némellyike az i t t  említett „g ró f  Teleki
nén“  talán engem ér the tne ,  közölni ne sajnálja. Mellyek 
után maradok lekötelezettje A. gróf T e l e k i  Lászlóné szül. 
b. Mészáros Joanna.



•le M a d u r e i r a ,  (ez utóbbi három brigadegeneral) , és 
S e r r a  do  P i l a r  vicegróf; kivülök pedig még nyolczvaö 
ezredes, alezredes, kapitány vagy egyéb tiszt minden fegy
vernemből.

N é m e t o r s z á g .
Hannoveri», October’ végén.

Némelly kevés személyek’ szerfölötti befolyása, kik külön
féle okokból mostanság a’ királynak teljes bizodalmát bírják, 
’s azon tetszés, mellyet nézeteik nála találnak, kieszközlé, 
hogy a’ legközelebbi jövendő újra bizonytalannak és feszült
nek tessék. Mert mi következhetik az ország’ kormányzására 
nézve, ha az országos alaptörvény csakugyan eltöröltetnék, 
’s — elmellőzvén minden egyéb következéseket — a’ status
szolgák’ és gondolkozó alattvalók’ legnagyobb része egy szo
morú oppositióba ’s nehéz dilemmába helyeztetnék, magában 
világos és érthető. ’S pedig valóban illy helyzet fenyeget ben
nünket. Az első minister O m p t e d a  immár nyugalomra lé
pett, ’s neki — ki olly sokáig volt IV. Vilmosnál Angliában
— ügyei’ elrendelése végett oda u taznia , megtiltatott.  A’ 
meghasonlás az uj és nemfelelős minister S c h e i e ’s az ed
digi ministerium között napokint nagyobb és ismeretesb. A’ 
király’ nézetei az országos alaptörvény előtti állapot’ szüksé
ges visszaidézésére nézve olly elhatározottaknak mondatnak, 
hogy ellenök szegülni nem lehet. — E ’ körülmények közt 
az eddigi ministerek, úgy tetszik, átlátták annak lehetlensé- 
gét, hogy a’ királynak és a’ nép’ müveit részének bizodalmá
val a’ kormányzást tovább folytassák ; sőtinkább elbocsátta- 
tásuk ’s uj férfiaknak, kik a’ most kihirdetett rendszerre al
kalmasbak lesznek , kinevezése naponkint váratik ; neveiket 
a' hir márig kijelelte, de elegendő alap nélkül. Valóban 
mostariig csak egyes családok hódolnak a’ közelgő lépéseknek; 
a’ müveitek’, sőt a’ nemes családok’ tetemes többsége pedig 
aggódva pillant a’ legközelebbi jövendőbe.

E r n e s z t  király’ gyanított határozatai csakugyan megva
lósultak ’s már hivatalosan is k ih irde tte t tek : a’ r e n d e k ’ 
g y ű l é s e  e l o s z l a t o t t ,  a’ m i n i s t e r i u m  l e t é t e t e t t ,  
a z  o r s z á g o s  a l a p t ö r v é n y  e l t ö r ö l t e t e t t .  Az e’ tárgy
ban kibocsátott kir. rendeleteket jövő számunkban a’ hanno- 
verai hírlap (nov. 4.) szerint egész terjedelmökben fogjuk 
közölni. Különösen jegyzésre méltó, hogy ezen rendeletek
— az elsőt kivévén, melly még az 1833iki alkotmány’ kor
látái között tartato tt  — az eddigi ministerek közül egy által 
sincsenek ellenjegyezve. •— Mint mondatik, 100,000 tál- 
lérnyi adó vettetik ki; az ISI 9ki rendek haladék nélkül ösz- 
szegyülnek, az akkori alkotmánynak azon változtatásairól,  
mellyeket a’ király előterjesztetni rendelt ,  tanácskozandók.

München , november’ 3.
Ma estve tartja a’ követek’ kamarája utolsó gyűlését; a’h a 

zamenetel’ kihirdetésének napja még nem tudatik. Nérnelly 
követek már el is utaztak.

Bajorország, Würtemberg, Baden, Hessen, Nassau és 
Frankfurt szabad város august. 25dikén Münchenben aláirt 
egyezésnél fogva meghatározták az általok 1839től kezdve 
kibocsátandó apró-pénz’ (ezüst f o r i n t o s o k  és f é l f o r i n 
t o s o k ’) értékét ’s mennyiségét; úgy e’ köz rendszabás' al
kalmazásának egyéb feltételeit is.

Drezda, oct. 26-
A’ szász kamarákban ta rta to tt  hoszas és költséges tanács

kozások’ végeredményei a’ zsidók’ felszabadítására (emanci- 
patio) nézve következők: 1) Szoros korlátok között és nagy 
akadályok’ meggyőzése után 20— 2 5 zsidó czéhbeli mesterré 
lehet. 2) Űzhetnek némelly czéhetlen mesterségeket, mely- 
lyek’ űzésére a’ polgárjog szükségesnek ta r ta t ik ,  minő péld. 
a’ fénymázolás, pecsétmetszés, könyvárusság, könyvnyomta
tás ’stb. 3) Némi adófizetések elmaradnak; u. m. önálló h áz
tartás’ felállításáért; összekelésért belföldi zsidónővel; a’ 
mindannyiszor fizettetni szokott 10 ta llé r ,  valahányszor 
Drezdában tűz támadott. 4) A’ Freibergben tartózkodó zsi
dót nem fogja többé rendőrszolga kisérni. 5) Lipcsében és 
Drezdában zsinagógákat szabad épitniök. 6) Házat örök áron 
vehetnek, de azt 10 évig el nem adhatják. 7) Azoknak, kik 
a’ l ipcse i’s drezdai külvárosokban akarnak lakni,  nincs többé 
szükségük orvosi bizonyítványra. — Ha ezen hasznokat az 
uj törvényből eredő károkkal összehasonlítjuk, látni fogjuk, |

hogy a' zsidók' helyzete sefn jo b b á , sem roszabbá nem té
tetett.

Berlin, October’ 27-
A’ Lipcsében megjelenő „Buchhändler-Börsenblatt“  csak

nem minden számában panaszkodik azon összeütközésekről ’s 
károsodásokról, mellyek a’ könyvek’, valamint a’ hangmüvek’, 
földabroszok’ ’s más művészeti tárgyak’ törvényszeres kiadói
ra a’ törvényhozóság’ nem elégséges ótalma által háramló
nak. Még hiányosabb a’ törvény’ pártfogása a’ szinköltők ’s 
hangszerzőkre nézve, kik — bármelly örömest láttatnak ’s 
hallatnak is szellemi müveik — Németországban éhhel ha l
hatnak meg, mikor collegáikFrancziaországban lelki tehetsé
geik által nevezetes jövedelmet szereznek, ’s még Oroszor
szágban is a’ színház-igazgatók’ kényétől ótalrnazva vágynak. 
Mindezen, mint hire van, segíteni fog a’ porosz törvényjavaslat, 
és Poroszország ez á l ta l , ’s ha mindjárt ideiglen csak saját ta r to 
mányaiban valósulna is, minden műveltnek háláját megnyerné! 
’S mégis azt halljuk , hogy épen egy szomszéd német status, 
még pedig ugyanaz, melly már századokkal ezelőtt büntetést 
szabott az utánnyomtatásra, ’s mellynek második fővárosa a’ 
német könyvkereskedés’ középpontja , teszi a’ szellemi tu la j
don’javára kiadott általányos rendszabások ellen a’ legnagyobb 
nehézségeket, bizonyos okokból, mellyeket általában közelebb
ről nem ismerünk. Hozzá vagyunk szokva, hogy ezen orszá
got úgy tekintsük, mint a’ német műveltség’ bölcsőjét, ’s jó l le 
het bizonyos későbbidei kamaravitatások törvényhozóinak — 
vagy is inkább ezek’ többségének — szellemi magasságáról 
épen nem adtak kedvező bizonyítványt, mégsem szokhatunk 
azon gondolathoz, hogy épen i t t  harczoljanak a’ közös haza’ 
szellemi érdekei ellen.

T ö r ö k o r s z á g ’.

Konstantinápoly, oct. 25.
O Fensége, J á n o s  cs.k. Főherczeg, ki a’ szultánnál kapott 

bucsúaudientia után e’ h. 18dikán délutáni 5 órakor Konstan
tinápolyi „Maria-Anna“ ausztriai gőzhajón elhagyá, 20dikán 
kívánt legjobb egészségben S m y r n á b a  érkezett.  Az i t 
teni kikötőben levő cs. k. három hadi ha jó ,  u. m. „Venere“ 
fregát, mellyen viceadmiral gróf Dandolo vala, „Adria“  cor- 
vet, és „Montecuccoli“  brig azonnal felhúzták lobogóikat ’s 
ő Fenségét 21 ágyulövéssel üdvözlék, mit a’ török ágyutelep 
és „ Z e p h y r“  angol corvet követtek. Gróf Dandolo ’s a’ cs. 
k. hadi hajók’ parancsnoka , ugyszinte cs. k. főconsul Chabert 
ur és az angol corvet’ parancsnoka, a’ Maria-Annára siettek 
a’ Főherczeg’ udvarlására , kitől is szerencséjök volt ebédre 
hivatni; mire ő Főherczegsége partra kelvén a’ város’ neveze
tességeit szemlélte meg. A’ smyrnai musselim (kormányzó) 
is szándékozott a’ Főherczegnek udvarolni ’s neki szolgála
tit ajánlani, a’ mi azonban megköszöntetett, minthogy ő F en 
sége incognitót kívánt tartatni.  21dikén ő Fensége admir. 
Dandolo’ kíséretében az ausztriai három hadi hajót szemlélte 
meg, melly alkalommal az ausztriai Lloyd’ „Archiduca Lo- 
dovico“  gőzhajóján megérkezett feldraarsallieutenant herczeg 
Windischgrätznek és segédtiszteinek is szerencséjök volt ő 
Fensége’ kíséretében lenni. „Venere“  fregáton , mellyet a’ 
Főherczeg legutól látogata meg, reggeli volt ő Fensége’ szá
mára készítve. Délután 1 órakor a’ Maria-Anna, O Fensé
gével, elhagyá a’ smyrnai kikötőt, egyenest S y r á n a k  tartva. 
Gróf Dandolo ’s az angol hadi hajó’ parancsnoka megtevéka’ 
szükséges rendeléseket, hogy ide ő Fenségét elkísérjék, de 
az ellenkező szél meggátolta e’ szándékot. Cs. k. internun- 
cius báró Stürmer, ki ő Fenségét Konstantinápolyból Smyr- 
náig kisérte ,  kevés órával a’ Főherczeg’ elutazta után „M a
ria-Dorothea“  ausztriai gőzhajón a’ török fővárosba vissza
té rt  ’s oda 23dikán reggel megérkezett. — A' szultán e’ h. 
22dikén Besiktasba téli palotájába költözött ’s itten tegnap 
valamennyi országnagy’ udvarlását fogadta el.

A’ „T im es1“ Konstantinápolyból October’ 4én költ je lentése’ 
következtében ott egy tatár által Tebrisből (Persiában) Sep
tember’ Ifiről kaptak tudósítást. A’ I í e r a t b a  küldött had- 
szállitvány Meschedbe é r t ,  és a’ schach attól egy órányira 
volt. A’ kormány mostani pénzszükségei mellett a’ táboro
zási költségeket mikép fogja m egbirn i, senki sem tu d ta ,  ’s 
az adóknak előre beszedését eszközlendő kényszerítő szabá

lyok kevés hasznot hajtottak. Ispahanban , Schirasban és 
más helyeken az uralkodó elkeseredés miatt igen komoly je
lenetektől féltek. — H a f i z  basának a’ k u r d o k  elleni tábo
rozásáról is Konstantinápolyba közelebbi tudósítások érkez
tek. A’ hegyi lakosoknak egy része T ú l ,  Sindschar ’s 
Dschesire kerületekben meghódolt; a’ megmaradtak a’ Sep
tember’ 9ikei véres ütközet után , mellyben a’ törökök 3000 
emberen felül vesztettek, Paarába űzettek; a’ népség egészen 
lekonczo lta to tt , kivévén a’ fiatal nőket és gyermekeket, kik 
Mossulba, Diarbekrbe, Bagdadba ’s Konstantinápolyba kül
dettek eladatás végett. — A’ fekete tengeren 8 szállítóhajó 
2000 katonával elsüllyedt, egyszersmind 7 európai kalmár
hajó. Ezen tengeri zivatarok Circassiából további tudósítá
sok’ megérkezését akadályozták. A’ cserkésszek’ győzödel- 
meiről semmisem hallatszik. October’ 2án érkezett megKon- 
stantinápolyba Angliában az orosz kormány’ számára vásá
rolt „Colchis“  gőzhajó ’s a’ circasszi part’ megszállására fog 
fordittatni.  — Mondják, hogy a ’ szultán a’ franczia kormányra 
igen neheztel ’s mindenek előtt Párisba nem akar többé kö
vetet küldeni.

Konstantinápoly, oct. 4.
A’ smyrnai öböl ’s a’ trójai partvidék mostanig sem tisz

tultak meg a’ tengeri kalózoktól. E ’ rablók közül a’ legisme- 
retesb , V a s  s o ,  nem rég a’ török’ hatóság’ kezébe került ’s 
most lánczon ül Smyrnában. Bűnei 's gonosztétei’ bünteté
séül hihetőleg gályára fog küldetni,  „föltévén — úgymond a’ 
smyrnai hírlap — hogy valamellyik európai consul érette 
mint kormánya’ védenczeért nem mond ellent. Mert bizonyos, 
hogy a’ levantei orgyilkosok és gonosztévők’ nagyobb része 
büntetlenségét valamellyik európai meghatalmazott’ pártfogá
sának köszönheti. Efféle visszaélések szintolly gyakoriak a’ 
fővárosban mint Smyrnában. Nem igen rég egy piaczi ringyó, 
kit a’ török rendőrség fogságba vete t t ,  mivel tulajdon anyját 
megölte, a’ brit dragoman’ ellenmondására szabadon bocsát
ta to t t ,  ’s egy brit bírótól csupán arra Í té l te te t t ,  hogy Kon- 
stantinápolyt hagyja e l !“  (Ally. Zeit.)

E g y v e l e g ’.
Stockholm, oct. 27.

O felsége a’ király utjából a’ déli tartományokon keresztül 
szerencsésen visszaérkezett ’s most Rosersberg közel kastély
ban m ula t ,  ’s ő felsége a’ királyné is oda ment. Ide a’ szé
kes-városba ő felségeik a’ legközelebbi szerdán váratnak. A’ 
koronaherczeg néhány nap előtt ismét Upsalába ment, hol 
királyi atyjával találkozott.

Sz. Pétervár, oct. 21.
O császári felségeik minélelőbb visszaváratnak Moszkvába, 

hova a’ legközelebbi napokban az ifjú nagyherczegek ’s nagy- 
herczegnők is , felséges uralkodó-párunk’ gyermekei, el fog
nak menni.

Gelendschikben a’ császár némi veszedelemnek volt kitéve, 
mivel a’ táborban kiütött t ű z , mellynek következtében már 
több lőportargonczák fölvettettek, folyvást nagyobb elterje
déssel fenyegetőzött,  ’s egyedül a’ fejedelem’ jelenlétének 
köszönhetni,  hogy a’ dolgozók’ biztatása által nagy szeren
csétlenség fordit tato tt  el.

N e e l m a n s  Domonkos, 24 éves ifjú, ecloói születés, fel
találta a’ mesterséget,  üvegre épen olly szépen festeni, mint 
azt az előbbi századokban értették. A’ feltaláló a’ dolgot köz- 
lötte a’ hely’ polgármesterével, ki sietett a’ belügyek’ ministe
rét felőle tudósitni. A’ tanács’ óhajtására a’ művész’ próba
tételei a’ szép’ mesterségek’ igazgatója’elébe te rjesztettek, ki 
ezek iránt teljes megelégedését nyilatkoztatta. Neelmans ez 
által le lkesítve, a’ szent család’ lerajzolásához fogott,  ’s a’ 
színek’ elevenségét és frisségét tekintve, semmit sem enged 
ó h a j ta n i , ’s e’ hónap’ folytában a’ király’ elébe fog terjesz
tetni.

Déli Amerikában , kivált Mexicóban , a’ vegytan (chemia) 
nem nagy előhaladást te tt  az érczek’ elválasztására nézve, 
mert az eziistrudakban még most is találkoznak aranysze
mek , úgy hogy London- és P á r isb a n , hol azok másodszor 
vettetnek vegytani működés a lá ,  még sok aranyat nyernek 
belőlök, melly nemcsak minden költséget fedez,  hanem leg
alább is 6 pcent nyereséget ad.

I g a z í t á s .  M e d e c í  és R i g a  pesti dohány- 
kereskedőknek elébbi számunkhoz csatolt árfolyanii 
jegyzékében, p a p i r o s  p é n z  helyett h i b á s a n  á l l  
pengő pénz.

H i r d e t m é n y .
Szabad kir. K ő s z e g  városban S p i t z e r  Samut, 

itt lévő kereskedőt, illető, a’ vásár-piatzon fekvő egy 
emeletű ház, 9 szobából, 2 konyhából, egy kamará
ból, egy istállóból, egy nagy tágos raktárból, egy 
fa-, egy kocsiszínből álló, a’ mellettiévé házi kerttel 
és abban találtató kertházzal együtt bírói Ítélet’ követ
kezésében törvényes bírói zár alá vétetvén, folyó évi 
december’ 19dik napján az uj törvény’ értelme sze
rint tartandó árverésnek fog kitétetni. K őszeg, Sz. 
András űava’ 6kán 1837. (1)

Fejérréi»a - ezuhorgyári tanitó- 
intézet.

Pesten már 4dik évben fenálló tanító - intézetem, 
mikép készíthet kiki fejérrépa-ezukrot merő házi esz
közökkel, ez idei October’ első napján már megnyit
tatott, ’s a’ télen által 1838dik év’ martiusáig tart. 
A ’ czukorliszt’ készítésére vezető elméleti ’s gyakor
lati oktatásért, valamint annak süvegezukorrá leendő 
raffinirozásaért, mit a’ legnagyobb egyszerűséggel két 
nap' alatt minden előismeretek nélkül tökéletesen meg 
lehet tanulni, a’ díj 30 forint pengő pénzben. E’ jelen
tésben a’ hely’ szűke miatt nem lehet előszámlálni 
mindazokat, kiknek a’ jó ’s hasznos iránt viseltető ha
zafiul vonzalma ezen müipar-ág által hozzám járult. 
Minden rendű tudnivágyók hason-szellemtől lelkesítve 
voltak már nálam, hogy a’ honnak a’ ezukorért kia
dandó készpénzbeli költség’ tekintetében, annak saját

készítése által használjanak ’s ezt a’ külföldre nézve 
megkíméljék. — Tavaly a’ külföld tanitó-intézetemet 
(mivel ez a’ legnagyobb egyszerűségen alapul) külö
nösen figyelembe vette ’s hozzám sok nevendéket kül
dött. Hogy ezen évben már October hónapban és nem 
mint eddig szokás volt, novemberben kezdődik taní
tási pályám, oka az, mivel számos külföldiek jelen
tették, hogy még a’ jó időben ide jövendnek. Egy
szersmind földes-uraságok ’s birtokosok, kik idővel 
ezukorgyárt szándékoznak felállítani, embereiket hoz
zám küldhetik, ’s én őket bevégzett tanulási pályájok 
után tulajdon vidéki gyáraimban mint önkényteseket 
fogom alkalmazni. Olly tanítványok, kik a’ hazai nyel
vet, Írást, számvetést tökéletesen értik ’s jó erköl
csnek, bevégzett tanulási pályájok után, ügyességűk
hez képest jó és állandó hivatalt nyernek. Pest, Sep
tember’ 20kán 1837.

L i n b « r g e r  «S. Cl.
I.eopoldváros, Holdutcza 311. sz.
a. az újépülettel általellenben. (3)

E0 i i* <1 c  t  c  s .
A’ nagymélt. m. kir. u Kamara’ rendelése’ követ

kezésében ezennel köz hírré tétetik, hogy ns. Cson- 
grád vármegyében kebelezett Szeged, és Szabatka sza
bad kir. városok között, a’ Halasi határ mellett fekvő 
2000 (1600 Q  öles) holdból álló Üt ö m ő s i  puszta, 
a’ szegedi kir. fő sóhivatalnál, f. e. nov. 23Uán tar
tandó nyilványos árverés’ utján I838iki martins’ első
jétől kezdve, azon esztendei October’ végéig haszon
bérbe ki fog adatni. Bérleni szándékozók a’ fülebb 
megirt napra ’s helyre, 134 11. 24 xra p. pénzben meg
határozott bánatpénzzel ellátva meghivatnak. A’ szer

ződés’ feltételeiről bővebben értekezhetni vagy a’ nagy
mélt. m. kir. u. Kamara’ számvevő-hivatalánál Budán, 
vagy pedig a’ fentemlített szegedi kir. fő sóhivatalnál. 
Budán, november’ 3kán 1837.

H i r d e t é s .
A’ nagyméltóságú magyar kir. udvari Kamara’ ré

széről köz hírré tétetik, hogy P o z s o n y  vármegyé
ben fekvő ]Vf á r i t í v c i l í f y i  kamarai jószág a’ hozzá 
tartozandó részekkel együtt c’ folyó esztendői n o 
v e m b e r  hónap’ 20án a’ sz. kir. Pozsony városában 
lévő országházban tartandó árverés’ utján két 
egymásután következő esztendőre folyó évi november’ 
első napjától kezdve a’ többet Ígérőnek Í»CI*I*C fog
adatni; úgymint:

Stomfáil egy négykerekű vizi malom egy 90 ka
pás szőlővel és 60 kaszás réttel.

m é c s é n  egy curialis ház, egy 25 kapás szőlő, 
egy gyümölcsös kert, és egy 4000 Q  öles fundus, 
melly részszerint kertnek, részszerint pedig rétnek 
használható.

Hét én-lj fallihnil egy öt holdas szántó föld, 
és 10 kaszás rét.

Sz. kir S x en t-fiíly iífS ft-y  város’ határjában fekvő 
G kaszás rét; továbbá a’ fent megnevezett helyeken lévő 
királyi haszonvételek és azokhoz tartozandó épületek.

Bérleni szándékozók a’ fent kitett helyen és napon 
300 pengő fr. bánatpénzzel ellátva megjelenni ezennel 
illendően meghivatnak.

Az árverési feltételeket és a’ bérbe adandó jószág
nak minémüségét B úd án a’ kir. kamarai számvevő- 
hivatalnál, vagy pedig P o z s o n y b a n  W i  11 e tz An
tal királyi épületek’ felvigyázójánál megtudhatni. Bu
dán,  sept. 28án 1837. 13)

H i r d e t m é n y .
A ’ n. ni. magyar kir. udvari Kamara’ meghagyásá

ból a’ nemes Nyitra vármegyében Leopold-várában 
lévő, a’ kir. kamarai fiscust illető regale beneficiumok’ 
újabb haszonbérbe adására nézve, névszerint pedig 
a) az ottani nagy korcsmának, mindennemű italok’ 
szabad mérésével; b) a’ mészárszéknek ’s szabad bor- 
és más italmérésnek az úgy nevezett kis korcsmában; 
c) az ugyanottani tőzsérboltnak ( Greisslergewerb ) ; 
— mindezen haszonvételek’ nyilványos ’s az ottani 
cs. k. várerősitési épitészhivatalban tartandó árverése 
a’ jövő 183Sdiki februarius’ lOdikére határoztatik. A ’ 
bérlet’ ideje 3 esztendeig tart, u. m. 1838 május’ lső -  
jétöl 1841 április’ utolsó napjáig. Az árverés előtt le
teendő 10 pcentnyi bánatpénz a’ nagy korcsmáért 71, 
a’ mészárszékért ’s kis korcsmáért együtt 43 > a’ tö- 
zsérboltért 17 forint pengő pénzben. Ezen kívül köte
les minden árverö az egy évi bérsummát megütő ke- 
zes-vagyonát, előlegesen ugyan a’ mostani bérmeny- 
nyiségig, vagyis a’ nagy korcsmáért 705 P- forintig, 
a’ mészárszékért ’s >kis korcsmáért 433 P- forintig, a’ 
tőzsérboltért pedig 168 p.ftig, akar kész pénzben , akar 
kincstári kötelezvényekben a’ pénzcsarnoki kelet sze
rint, akar pedig a’ kezes-summának kétszeres értéké
vel biró fekvő vagyonára intézett, első helyre bejegy
zett (intabulált) kezeslevelekben az árverésre kirendelt 
biztosság előtt kellete szerint kimutatni. Az árverés’ 
egyéb feltételei Leopoldvárában az ottani várerősitési 
helybeli igazgatóságnál, és Szereden a’ cs. k. sóhi
vatalnál megláthatok.

Zsidók ezen árverésben nem vehetnek részt. Az ár
verés’ munkájának elvégezte titán semmi későbbi aján
lat sem fogadtatik cl. (3)

Nyomtatja Wigand Fridrik Kár.
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Tartalma:

a’ honi politikai ’s nempolitikai tárgyak, neveze
tes!) esetek’ ’s k inevezések’ minél gyo rsabb , bő
vebb ’s részrehajlat lanabb közlése;  a’ külföldi po
litikai tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy  e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy  hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
v ek ’, gazdaság’, közösülés-mód’ leí rása;  közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s v íz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s ki adj a

B alásfa lv i Orosz József.

Feltételek:
Megjelelt e ’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint,  postán borítékkal 4 fr. kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
v a g y  Wigand K. F. könyvárulásában; P e s t e n  
Viiskáti Länderer Lajos' köuyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a ’ szerkesztőséget  il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
n ak ;  nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czínt alatt küldeteudők: ^A' Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.a —  A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik k i;  untató ’s izetlen bohózatok vagy  sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország.
Ő cs. kir. Főherczegsége Fenséges N á ti o r u n k’ 

másodszülött fia, Sándor  Leopold Ferdinand Fő- 
herczeg, f. e. november' lükén délutáni 1 óra előtt, 
viruló életének 13dik évében, kölesbiinlő’ vissza
verődése’következtében meghalálozott. Az elhunyt
nak rendkívüli elmetehetségeit tekintve, e’ veszte
ség nemcsak Fenséges Szüléire ’s a’ Felséges ural
kodó Családra, hanem egész Hazánkra nézve is a’ 
legérzékenyebb !

Ő cs. kir. ap. F elsége , a’ néhai nmélt. Vicsapi 
báró Ma i o n y a y  Nép. János Alajos ur’ halála ál
tal megürült magyar kir. udv. első alcancellári mél
tósággal az eddigi másod alcancellárt, nagymélt. 
Székhelyi gróf Maj l á t h  Antal urat, cs. kir. való
ságos belső titkos tanácsost, aranykulcsost és t. n. 
Zemplén vármegye’ főispányát, méltóztatott kegyel
mesen felruházni.

A’ nagymélt. magyar k. udv. Kamara M o l n á r  Ferenczet, 
az ó- buda i  praefectoralis hivatal’ első Írnokát,  bogdányi 
kasznárnak, helyébe pedig a’ második praefectoralis Írnokot, 
F u n k  Eduardot, bebizonyított hasznos szolgálatjok és jó tulaj
donságuk’ tekintetéből kinevezni méltóztatott.

Tek. ns. Heves és Kiilső-Szolnok törv. egyesült vármegyék’ 
f. e. november’ 6kán ta rta to tt  tisztujításáról előlegesen ezeket 
jelentjük: lső alispány Zsadányi és Törökszentmiklósi A l 
in á s s y  Gedeon; 2dik P a  pp  s z á s z József, mindketten köz 
felkiáltással; főjegyző V r a t a r i c s  Károly; tiszteletbeli fő
jegyző B r e z o v a y  József; tiszti főügyész B e ö t h y  L ajos ;  
főadószedő K a n y ó  Gábor; számvevő O l á h  Gábor; főszol- 
gabirák F  ö 1 d v á r  y György, I l l a  sk  ov i  cs  Gyula, B o r b é l y  
Sámuel, N o v o t l i a  Péter.

A’ nagy-váradi kir. academiában a’ magyar polgári tör
vény’ tanitószefe M i k ] o s i ez a Antal’ nyugalmaztatása által 
megürülvén, arra a’ pesti kir. egyetemnél 1838diki martius’ 
17kén concursus fog tartatni. — A’ kassai kir. academiában 
a ’ honi polg. törvény’ t a n i t ó s z é k e K e r e s z t u r y M á t y á s ’ halá
lával szinte ürességbejött .

K isfa ludy  - Társaság.
I. A’ K isfa ludy-T ársaság  által f. e. február’ 9kén kitű

zött  tárgyakra, úgymint: a) ,,Mi befolyása van a’ drámai lite- 
raturának a’ nemzet’ erkölcsi életére ’s miért nálunk magya- 
roknálolly  kevés eddig az eredeti drámai munka?“ b) „Készít
tessék ballada, mellynek tárgya a’ száműzetett Béla herczeg’ 
(utóbb I. Béla név alatt  magyar király’) párviadala a’ pome- 
raniai herczeggel Lengyelországban, minek következésében 
Micislav lengyel király’ leányá t’s Pomerania’ egy részét nyeré 
ju ta lm u l;  ’s mellynek körülményei a ’ históriából tudva van
nak.“ — Folyó évi October’végéig, mint határidőig, következő 
pályairatok érkeztek Fáy András igazgatóhoz:

Az elsőre k e t t ő ,  jelszavaik:
1) Itt igazság ül a’ thronuson. Á r p á d ’ é b r e d é s e .
2) The genius of my country shall arise.

A’ másodikra t i z e n e g y ,  következő je lszavakkal:
1) Nem tud já tok-e , hogy a’ pályafutók mindnyáján fut

nak ugyan, de csak egy veszi el a’ ju ta lm a t?  úgy fus
satok, hogy elvegyétek“  1. Kor. 9. 24.

A’ társasági alku ’s a’ iiltilosopliusok *).

Ha a’ tévedésnek sa já t ja ,  magával mindenütt és minden
ben e l lenkezni: úgy a’ magát philosophiainak nevező s ta tus
jog  nem lehet igaz. Ennek hívei, kik magokat az emberi 
nem’ prófétáiul adják ki ’s szüntelen eszök’ és a’ political 
felvilágosodás’ előhaladását emlegetik, mondanák meg ne
künk már egyszer: sajátképen m i t  tanítanak ’s m i t  akar
nak ,  hogy higyiink? Részemről ezt számtalan irományaik’ 
figyelmes átolvasása után sem tudtam kitalálni. Mindnyájan 
emlegetnek ugyan , ki világosabban , ki homályosabban , egy 
eredeti te rm észetá l lapoto t , mellyet az emberek szabad aka
ratból hagytak volna e l ,  ’s egy társasági al kut ,  a’ hatalom
nak a’ nép által valakire átruházását ’s igy egy eredeti nép- 
fe lséget ,  végre egy mesterséges p o l g á r i  társaságnak fel
á l l í tá sá t ,  melly által az ember’ jogai inkább lennének bizto
sítva, mint azelőtt voltak. De mihelyt arra kerül a’ sor, hogy 
ezen ideák bővebben fejtessenek k i ,  az állítások bizonyittas- 
sanak bp, vagy legalább a’ használt szók’ értelme határoz- 
tassék meg: akkor ezen philosophus uraknak egyike sem 
egyez többé sem egy másikkal sem önmagával. Legelői is ha 
kérdjük: mi az a’ természetállapot,  ’s miilyen lehetett az?

*) Minapi számainkban egy  vitás czikkely többször szóba hozta az ú g y 
nevezett contractus socialist , a’ társasági alkut vagy  alapszerző
dést. A’ valóban fontos tá rgy ’ bővebb felvilágosítására örömest kö
zöljük itt a’ berlini politicai hetilapnak következő velős és sok ta
nulsággal tömött ceikkelyét. Szerk.

2) Urak . . . .
Magyar vagyok , és nemes.

Somló.
3) A’ bölcs tud ja ,  minő fáradozásba kerül

A’ művészi tökély, gőgszemmel nem szók Ítélni.
Kisfaludy Károly.

4) A’ mi halandó volt a’ hősön, sírba rogyott bár:  
É l n i ’s teremtni tudott  szelleme, oszlani nem.

5) Győzzön a’ mi jobb.
6) Der Held besteht Gefahren.

Schiller.
7) Csak az nagy, a’ kit önn erő vezet

’S ha tettre kel k i ,  másra nem szorul.
8) Heilig achten wir die G e i s t e r ;

Aber N a m e n  sind uns Dunst.
Würdig ehren wir die M e i s t e r ;

Aber f r e i  ist uns die Kunst.
Villand.

9) A’ tö tte t  föl kell érni szavakkal.
10) Neked élni kell ó hon!
11) Önnérzés! te vagy a’ diadalmas’ b é r e ,  nem a’ dij.

A’ neveket rejtő pecsétes levélkék az igazgató ’s tagok á l
tal lepecsételve, FáyAndrás igazgatónál őriztetnek , a’ pálya
munkák’ megvizsgálása pedig ,  név szerint az értekezéseké: 
Bártfay L ász ló ,  F á y A n d rá s  és báró Jósika Miklós; — a’ 
balladáké pedig Bajza József ,  gróf Desewffy A uré l,  Sebe
déi F erencz ,  Szenvey József és Vörösmarty Mihály tagokra 
bízatott. A’ pályázás’ sikere jövő évi február’ ödikán, mint 
Kisfaludy Károly’ születése’ napján, a’ társaság' közgyűlésé
ben fog hírül adatni.

II. Szalay László hites ügyvéd ’s m. academiai 1. t. és se
gédjegyző a’ társaság’ tagjává választatott.

P es te n ,  november’ 5d. 1837.
F áy A ndrás, Tóth LőrincZ,

igazgató. jegyző.
A’ p e s t b u d a i  h a n g á s z e g y e s ü l e t  t isztelettel érte

síti ez intézet’ érdemes pártfogóit,  hogy f. e. oct. 22kén ta r 
ta to tt  közgyűlésében az egyesület’ elnökévé mlgos Tolnai 
gróf F e s t e t i c s  L eo ,  a’ kisdedóvó intézeteket Magyaror
szágban terjesztő egyesület’ elnöke, azután több tiszteleti 
tagon kívül a’ nagy tanácsnak 40 tag ja ;  oct. 29dikén pedig 
a’ nagy tanács’ és illetőleg kormányzó biztosság’ ülésében az 
utóbbi biztosságnak 12 tag ja ,  ebből alelnökké Lindenaui 
T r e x l e r  Antal ,  cs. k. főharminczados Budán; egyesületi 
titoknokká hites ügyvéd Róthkrepf Gábor ; egyesületi pénz
tárnokká F e t t e r  János polg. kereskedő P esten ;  végre nov. 
5én a ’ különös biztosságok választattak. Ez által újólag szer
kezteivé már most az egyesület a’ megkivántató rendeletek
kel foglalkozik, hogy mi n d a z  évenkénti részvényfizetéseket 
megkezdesse, mind e’ 2dik hangászati évben első műelőa
dását roinélelőbb létesíthesse. Az uj bérletnek megnyitása fe
lől Budapest rokon városoknak tisztelt hangászatkedvelői és 
műpártfogói legközelebb értesittetni fognak. — A’ kormány
zó biztosságnak f. e. november’ 8kán ta r ta to tt  üléséből R óth
k re p f  G ábor ,  egyesületi titoknok.

A u s z t r i a .
Beess, nov. 14-

E s t  e i  F r i d r  i k és M i k  s a cs. k. Főherczegek ide e’ na
pokban megérkeztek. — Tegnap a’ vasúton a’ gőzkocsik (lo- 
comotivek) már egy próbautat tettek, F l c r i s d o r f b ó l ,  az

már nem tudnak kielégitőleg felelni. Az egyik azt mondja, 
ezen állapot egészen társaságtalan , minden kölcsönös viszo
nyok nélkül az emberek közt ,  a’ legtökéletesb egyenlőségnek 
és szabadságnak állapotja; a’másik ellenben, hogy az, igen
is , társas állapot volt ’s legalább egyes csa lá d o k a t , de talán 
különféle nagyobb szövetkezéseket is foglalt magában. Amaz 
szerint a’ természetállapot valaha, de ki tudja mikor? való
ban fená llo tt;  imez szerint az nem egyéb merő feltételnél, 
egy jogtudományi , szükséges fictiónál, mivelhogy különben 
nem lehetne megfejteni, miképen és miből állott össze egy 
család ,  ’s miképen csatlakozott egyik a’ másikhoz? E ’ társa- 
ságos vagy tá rsaság ta lan ,  való vagy költött természetállapot 
majd jog  ’s minden bátorság nélkül volt,  majd ismét a’ te r
mészeti törvény 's privát alkuk által vala szabályozva és hu
zamos ideig fenállhatott. H o b b e s  azt egy örök háboruálla- 
potnak mondja , még pedig mindnyájok’ háborújának mind
nyája ellen ’s igy az asszonyokénak is a’ férjfiak ’s a’ fióké
nak szülőik e l len ;  mig földije L o c k e  és több más philoso
p h u s , u. m. B ö h m e r ,  P u f f e n d o r f  ’s többen, abban olly 
egy békeállapotot lá t ta k ,  melly több tekintetben a’ polgári
nak elébe tétetni érdemes, ’s mellyből mégis az emberek ön- 
jószántukból és szabad akarattal léptek volna ki. Hobbes és 
R o u s s e a u  szerint az emberek , tehát a’ n ő k és  kisdedek is, 
egyenlők voltak, még pedig nemcsak jo g ra ,  hanem erőre 
nézve is , 's a’ nemegyenlőséget csupán a’ polgári társaság 
hozta b e ;  holott  S i e y e s  ’s az újabbak’ nagyobb része azt 
v i ta t ják , hogy épen a’ jogegyenlőségnek az erő és eszközök’

ideigleni első állomásról, indulva k i ,  ’s a’ 4300 ö lre ,  azaz 
több mint egy német mérföldre, eső S ü s s e n b r u n nba 9 
perez alatt érkezvén. Ma egy újabb próbaút ta r ta t ik , ’s csu
pán 0  Felsége’ parancsai váratnak az ünnepélyes megnyi
tá s ra ,  melly igazi nemzeti ünnep leend. — Mondják, hogy 
báró R o t h s  c h i l d  ajánlatot te t t  volna a’ kormánynak egy 
már régóta szándéklott kőhidnak építtetése iránt az itteni 
nagy Dunán , ’s hogy ezen ajánlat kedvezéssel fogadtatott. 
— A’ jövő héten ismét egy igen szép láncz - sodronyhid fog 
megnyittatni a’ Mien patakon M e i d l i n g b a n ,  Schönbrunn 
m ellett; melly ünnepélyen ü  Felsége’ nevében főméit, h e r 
czeg M e 11 c r  n i c h fog megjelenni. — Gróf A p p o n y  í pá
risi nagy-követ ő excja követségi helyére elindult ’s útját sza
kadatlanul folytatandja. — A’ f r a n c z i a  szinésztársaság, 
D ó i i g  n i ’ igazgatása alatt ,  nagy tetszéssel folytatja i t t  előa
dásait.

A agTliritaiuiiii.
L o n d o n , nov. 2-

Oct. 31dikén a’ fő udvari marsai,  N o r f o 1 k hg., a’ városba 
jö tt ,  hogy a’ heroldhivatalnak a’ szükséges rendszabásokat a’ 
királyné’ kísérete i r á n t ,  nov. 9dike! bejövetelekor, kiadja. 
Rendkívüli pompa fog a’ statushintókban és lovakban kifej
tetni. A’ királyné’ hintájába nyolez hófejér ló lesz fogva ; ez 
után következik a ’ királynénak négy hatlovas privát hintája, 
az első fekete, a’ második deres szürke, ’s a’ többi kettő pej 
lovakkal, utóbb Kent hgnének, Cambridge és Sussex hgeknek 
’s másoknak nem kevesbbé pompás hin táj i. Általában úgy 
hiszik, hogy ezen ünnepély minden ellőbbieket felülhaladand 
fényével. A’ nép iszonyű sokaságban fog felgyülekezni. A’ 
Pál-templom’ három oldalán, a’ többi közt, több emeletű erős 
állások készíttetnek a' nézők’ számára. A’ guildhalli terem
ben 750 személyre lesz felterítve; a’ királyné egy külön eme
leten ülend, hol mellette jobbra és balra a’ királyi családnak 
négy-négy tagja ’s nyolez külső hatalmassági követ foglaland 
helyet.  Ezen asztalon csupa aranyon adatnak fel az ételek, ’s 
a’ csemege a’ már említett pompás kristály edényen. A’ „Mor- 
n ing-Post“  egy újabb czikkelyében ismét gáncsolja az ünnep
rendelő biztosságot, mivel ez az angol főnemesség’ egyik leg
jelesebb tagját ’s a’ királyi család’ személyes barátját, R u t 
l a n d  liget, úgy az alsóháznak legelőbbkelő tagjait,  t. i. nem
csak Lushington és Hume u ra k a t ,  hanem még B y n g  urat,  
Middlessex’ liberális követét ’s „az alsóház’ patriarcháját“  
is meghívni elmulasztotta.

October’ 3 lén  történt az irlandi főegyesület’ eloszlatása. 
A’ gabonakereskedési csarnok’ nagy teremébe Dublinban alig 
fért az oda tolongó tagok’ tömege, 's a’ karzat tömve volt 
nőnemmel. O’Connell hoszű beszédben fejté ki említett j a 
vaslatának indító okait ,  a’ toryk és angol papság ellen a’ 
szokott polémiát előrebocsátván. Aztán lerajzolja Irland’ 
szenvedéseit a’ toryuralkodás a la t t ,  ’s annak mostani álla
pot j á t megnyugtatónak teljességgel nem tartja. Illy körülmé
nyek között azon lépésre, mellyet je lenleg megtenni köte
lességének ismeri, csak nehéz szívvel határozta el magát; 
mivel belsőkép meg van győződve, hogy Irland csak saját 
ereje, honi segédforrásai által szabadittathatik meg. Nem 
kevésbbé van meggyőződve az egyesület’ igen jótékony mun
kásságáról i s ,  mit nevezetesen az utóbbi választásokba be
folyása, a’ csendesség’ fentartása és a’ nagyon megvetendő 
titkos , kiváltkép a’ szalagtársaságok’ elnyomása által bizo-

természeti nemegyenlősége elien biztosítása végett á l líttattak 
fel polgári társaságok vagy szükséges azokat felállítani. —• 
De mikor, melly időben léptek ki tehát az emberek ama’ te r
mészetállapotból ? Korán , igen korán , felelnek némellyek, 
a’ hiretlen és tudósitástalan őskorban, mindjárt a’ világ’ terem
tése után. — Nem , mondanak m ások, hanem csak későb
ben , az erkölcs’ megromlása, vagy a’ felvilágosodás’ előhala- 
dása u tá n ,  miként például csak sok tűzveszély után tám adt 
a’ tiizkármentő egyesületek’ ideája. V égü l,  a’ philosophusok 
még abban sem értenek egye t,  valljon az emberek jól vagy 
roszűl tettek e, ama’ természetállapotból kikelvén ; ’s az újabb 
német iskolák’ egyike, W e i s h a u p t é ,  azt tan ít ja ,  hogy 
kiléptünk ugyan a’ term észetá llapotból; de abba vissza kell 
m ennünk; ellenben a’ másik, K a n t é ,  a z t ,  hogy mi még 
mindig a’ természetállapotban vagyunk; de hogy szükség ab
ból kilépnünk és csak napjainkban polgári és alkotmányszerii 
társaságokat állítanunk.

De a’ véleménykülönbözések és ellenmondások még inkább 
szaporodnak, midőn a’ polgári szövetségről, magáról az el
híresztelt társasági a lapa lkuró l, vagyon szó. Micsoda alku 
ez? ki kötötte ’s kivel? mi czélra és minő feltételekkel? 
mindezek iránt a’ philosophusok’ véleményei végetleniil elá
gaznak. Hobbes , L o ck e , Rousseau ’s többek szerint illyes 
alku hajdanta minden népnél valóban megtörtént , ámbár er
ről a’ történetírás, melly pedig olly sok s ta tus’ eredetéről tu
dósít ,  egy szóval sem emlékezik; hanem , úgymond Locke, 
az oklevelek elvesztek, vagy a’ királyok által elsikkasztattak,



nyitott meg. .Mind a’ mellett is jelenleg az a* feladás, hogy 
most,  a’ parlament’ megnyitását megelőző estvén, a’ kor
mánynak egy igen világos bizonyítványt adjon az irlandi nép 
bizodalmáról; ő (O’Connell) ezúttal megszűnik izgatni; de 
ha arra ismét szükség leend , Ígéri, hogy akkor tüstént ujo- 
lag helyén fog lenni. Erre a’ kővetkező végzést hozá indít
ványba: „Mulgrave gróf iránt Irland’ kormányának szilárd, 
férfias, emberszerető ’s részrehajlatlan vezetéséért a’ legé
lénkebb háladatosságtól meghatva; határtalan bizodalmát 
helyezvén ő felsége’ mostani ministeriumának azon őszinte 
’s félremagyarázhatatlan akaratjában, hogy Irland Angliával 
és Skócziával teljes jogegyenlőségbe helyeztessék; mindenek 
előtt pedig ő felsége, a’ mi legkegyelmesb királynénk iránt, 
felvilágosodolt ésliazafiui politicájaért, melly boldogságot Ígé
rő kormányának kezdetét je le l i ,  legalázatosabb és tartozó 
hálaérzéssel megtelve: a’ fenálló kormányban helyezett bi- 
zodalmunk’ megbizonyitására , ezen egyesületet eloszlatott- 
nak nyilatkoztatjuk, egyszersmind czéljainak ő felsége’ kor
mányának segedelme ’s pártolása melletti teljes kivitelét a’ 
parlament’ népszerető irlandi tagjaira bízzuk.“  A’ határozat 
egyértelmű felkiáltással elfogadtatott. — „Azt állítják — 
innnd a’ „M. Herald“ — hogy O’Connell mindjárt az egye
sület’ feloszlatása után titkos tanácsossá fog kineveztetni.“

O’Connell egy újabb levelet ir t Cloncurry lo rdhoz, melly- 
ben javasolja, hogy az irlandi liberális parlamenttagok’ össze
jövetele ne most (oct. végén) tartassák Dublinban, hanem 
november’ lődikán Londonban, mivel már többen közűlök 
ide elutaztak, ’s november’ 20dika előtt különben sem log 
semmi fontos tárgy a’ parlamentben fölvétetni.

„Times“  angol brigg, kapitánya G r a y ,  October’ 2 és 3dika 
közti éjjel a’ fekete tengeren a’ Bosphorustól nem messze min
denestül együtt elsülyedt. E ’ kalmárhajó’ terhét 300,000 ru 
belre becsülik.

Franczfaország1.
P ar is ,  nov. 4.

Ma kezdődnek egész Francziaországban a’ választások. Ko
ra reggel óta folyvást tódulnak a’ választók collegiumaikba ; 
az urnák délután 3 órakor záratnak be,  a’ szavazatok’ meg
számlálása pedig 4 és 5 óra között kezdetik el, úgy hogy az 
eredményt nehezen fogjuk megtudni a’ posta’ elindulása előtt. 
A’ legitimisták egy kis ravaszsággal él tek ,  t.*i. szinlett telek- 
vásárlások által tették magokat több kerületekben birtokosok
ká , hogy ott egy rakáson szavazhassanak, mert egyes ke
rületekben elszórtan csekély befolyással lehetnének a’ válasz
tásokra.

Strassburg ,  nov. 6.
Megyénk’ í követválasztásai megtörténtek. — Hat válasz

tókerületben az egyedit oppositio csupán e g y  je leltjét vi
hette keresztül, t. i. a’ Strassburg városi második választó ke
rületben M a r t i n  u ra t;  a’ többiben mind ministeri jeleltek 
választattak m eg, u. m. C a r l  az első, S c h a u m b u r g  a’ 
harmadik, S a g l i o a ’ negyedik, báró H a l e z  az ötödik és 
S c h r a m m  general a’ hatodik kerületekben. Ez a’ legelső 
válasz az oppositio’ kora diadalszavaira.

A’ november’ 4dikén elkezdődött követválasztások’ ered
ményeiről érkezett legelső tudósítások kedvezők a’ kormány
ra nézve.* Párisnak 14 kerületében nov. ődikeig csak két op- 
positioi jelelt választatott m e g , u. in. S á l  v e r t e  ur az ötö
dikben, és A r a g o  a’ hatodikban. A’ második választókerü
letben elesett L a f f i t t e  (Jacques),  L e f e b v r e  (Jacques) 
e l len ,  ez utóbbi 11 szótöbbséggel választatván meg. Azon
ban e’ választás ellen kifogások tétetnek , mivel a’ kerület’ 
első szakaszában egyik czédulán illy szavazat találtatván : 
„Ni 1’ un ni 1’ autre des deux Jacques; j ’ aime mieux Jean“ 
(Sem az egyik sem a’ másik Jakab; nekem János kell) ezt a’ 
szakasz’ elnöke a’ választási szokások és törvény’ ellenére 
n e m  szám ította ,  mi által Lefebvre az általányos többséget 
megnyerte , mellyet különben nem nyert volna még meg ’s 
igy újabb szavazat le tt  volna szükséges. T. i. szavazó volt 
mindössze 2212 az említett czédula nélkül;  ebből az általá
nyos többség 1106, ’s épen ennyi ju to t t  Lefebvre urnák (Laf- 
fittenak 1095); de ha ama’ czédula is számittatik , akkor az 
általányos többség 1107, mennyi tehát egyik jeleltnek sem

— jóllehet ezeknek azok hatalmuk’ jogcziméül szo lgá l tak ,’s 
igy a’ legnagyobb gonddal kell vala megőriztetniök. Mások 
megváltják ugyan , hogy egy illyen társasági a lku ,  valamint 
maga az azt megelőzött természetállapot is , merő tö rténe t
elleni fölvétel; de mellyet, úgy mondják, mint ész’ postu- 
latumát fel kell tenni,  mivelhogy a’ te tt és a’ jog  még nem 
mindegy. így például a’ törzsökből származnak az ágak ’s ezek
ből a’ gályák: ez factum; de jog  szerint megfordítva kellene 
lenni a’ dolognak ’s a’ törzsöknek származni az ágak- és gály
ákból, mivelhogy ezek többek. Mások végre, mint Böhmer, 
rendszerök’ alapjául szinte felveszik a’ társasági alkut,  ám
bár egyúttal megvallják, hogy ez lehetetlen , sőt nem is gon
dolható. — Továbbá ezen alkut majd , mint Sieyes mondja, 
minden egyestől s z a b a d  a k a r a t t a l  kötöttnek állítják, úgy 
hogy azok, kik nem akarának hozzá á l lan i , előbbi teljes 
szabadságukat megtarthaták; miszerint tehát, például,  azon 
franczia royalistáknak, kik az 1789ben javaslatba hozott nagy 
polgárközséget nem találák inyök szerint,  joguk volt attól 
el is maradni. E ’ szabály nincs ugyan minden ész nélkül ’s a’ 
köz igazság’ alapelveivel megegyez, csakhogy akkor még az
on nehézség marad elhárítandó, mikép lakhattak ezen esetben 
azok, kik a’ társasági alkut akarák’s azok, kik azt nem aka
ró k ,  egy országban’s egym ásm elle it?  — Majd ismét, mint 
mások állítják, ezen alku k é n y s z e r í t ő  l e g  létesül, és sen
kinek sem szabad magát alóla k ihúzni, ámbár individuális 
akaratja folyvást a’ legfőbb törvény m arad ; mert ha valaki a’ 
társasági alkutól elmaradna, akkor a’ kanti tan szerint sem 
béke , sem igazság nem volna lehetséges a’ földön. E ’ szerint 
minden idegen, ki a’ társasági alkun kívül esik, törvényki

jutván , uj szavazatszedést kell vala rendelni. — A’ ta rto 
mányokból érkezett választások is többnyire ministeri, vagy 
a’ mint a’ „Journal des Débats“  nevezi, c o n s t i t u t i o n a l i s  
jeleitekre estek. November’ 6dikáig mindössze 137 választás 
volt tudva P á r isb an , mellyek közül 106 ministeri, 27 oppo- 
sitioi ’s 2 legitimista jeleitekre esett. Három minister (Sal- 
vandy, Martin du Nord és Rosamel) már meg volt választva, 
Thiers  és Guizot urakról még nem jö t t  hir.

Paris, nov. 6.
A’ ministeri sajtó diadalt kiált a’ mai lapokban a’ válasz

tások’ eredménye fe le tt ,  holott bizonyos , hogy az oppositio 
ez úttal 2713 szóval többet bírt a’ fővárosban m in t l834ben ,  
midőn itt merő ministeri jeleltek vá lasz ta t tak , most pedig 
az oppositio legalább két jel eltet kerésztiilvitt. Sajnálni kell 
Laffitte és Nicod urak’ elesését. Lefebvre’ választatását két
ségkívül meg fogja a ’ kamara semmisíteni, mivel az annál 
történt rendetlenséget magok az ő hívei is megismerik; de a 
czél annyiban legalább mégis el van érve , hogy Laffitte az
alatt hihetőleg valamelly tartományi kerületben megválasz
ta tván, nyilatkozni lesz kénytelen , ’s igy ha követ lesz is, 
nem lesz Párisnak képviselője.

A’ , ,Moniteur“  Salvandy ministemek a’ közönséges tanítást 
érdeklő ’s a’ királytól is elfogadott tudósítása után, ezen mi
nisteri osztály’ uj szerkesztését foglalja magában. Ennek kö
vetkeztében e’i ministeriumnak titoknokságra, személy- és igaz
gatási viszonyokra, peres ügyekre és számvevőségre, tudo
mányra ’s literaturára volt eddigi felosztása eltöröltetett,  mi
vel ez áltál az osztály’ saját fő czéljára igen kevés figyelem 
fordittatott.  Jövendőben e’ ministeri osztály állani fog a’ ti- 
toknokságból; az első osztályból két szakaszsza l; u. m. a’ 
személyeseket (kinevezés, előléptetés, fölvigyázat) és az egye
temi intézetek’ kormányzását (azaz Francziaország' minden 
alsó ’s felső tudós iskoláiét) tárgyazókkal; a’ második osztály
ból, a’ többi tudományos intézeteket é rdeklőből; ’s végre a’ 
harmadik osztályból, melly a’ peres tárgyakat ’s számvevősé
get érdekli.

Bonából October’ 2 5kén költ tudósítások szerin t,  oda két 
csapat spahi é rkezett ,  melly Constantinét 22ben hagyta el. 
Ezek’ előadása szerint J o i n v i l l e  herczeg 3000 emberrel,  
kik a’ bevett városban feleslegesek valának , ismét 31edsez- 
Ilamarba érkezett. Innen 2öán Bonába fogott jönn i,  hon
nan ismét „Sphinx“  gőzhajón Algírba evezni, hol reá „H er
cules“  lineahajó várakozik, hogy utazását Braziliába foly
tassa. A’ spahiknak Bonába érkezte után i t t  az a’ h ir  terje- 
dett e l ,  hogy A l i m é t  bey 20 millió franknyi kincsével Con
s ta n tá é tó l  2 órányira elfogatott; de ezen hir még bebizony- 
ulást vár, mivel V a l é e  general’ tudósítása róla semmit sem 
szólott. N e m o u r s  herczeg Constantinét csak a’ kormány’ 
további parancsa után hagyandja el. A’ szép idő nagyon ked
vező a’ Bona és Constantine közötti közlekedésre, ’s ez 
utóbbi város’ erősitési munkáira nézve. — Az epemirigy Bo- 
nában annyira csillapodott, hogy a’ kórházakban csak 75 be
teg volt;  ellenben kiütött a’ táborban, ’s Medsez-Hamarban 
már 2 5— 30 eset adta magát elő. Az előbbi esőzés által szár
mazott hideglelés is sokat e lragadott ,  többek között M a 
r é  eh  a 1 őrnagyot a’ 17dik ezredből.

A’ párisi „La Paix“  czíinii hírlap, melly ministeri befolyás 
alatt levőnek m onda tik , Constantine’ megtartatása iránt 
minap ekképenir t :  „M i a’ Standardnak, a’ Morning-IIerald- 
nak és a’ Morning-Postnak elhatározottan kinyilatkoztatjuk, 
hogy Francziaország sem A lg ír t ,  sem Afrikának annak bir
tokára szükséges akarmelly részét semmi esetre sem fogja oda
hagyni.“  Erre a’ Standard ezt f e le l i : „M i pedig őszintén azt 
mondjuk a’ „La Paix“ -nek, hogy Francziaország Ejszakafri-  
kát n e m f  o g j a m e g t a r t  a n i , azon egyszerű okból, mivel 
azt n e m  t a r t h a t j a  m e g ,  ’s mivel, ha megtarthatná is, 
Francziaország adott szavát nem fogja megszegni. Azonban 
az első ok, t. i. a ’ megtartás’ lehete tlensége ,  már maga ele
gendő. Mi a’ két nemzet közötti egyenetlenséget épen nem 
akarjuk nevelni; de azt párisi collegánknak mégsem árt ta 
lán megsúgnunk, hogy Anglia olly időben , midőn Franczia
ország sokkal erősebb volt mint most, a’ nélkül hogy valakit 
segítségül hivott vo lna , tőle minden tengerentúli birtokát,  
mellyet elvételre méltónak Í té l t ,  elvette. M ost ,  haszinte 
Anglia neutrális marad, vagy Francziaországgal Afrika’ gyar-

viili ’s ellenségnek ta r tandó , mivel a’ bátorságnak semmibiz- 
tositványát nem adta , úgy hogy szükségképen a’ világ’ mind 
az öt részének egyetlenegy polgárközséget kell képezni és hogy 
az emberi szabadságnak nagyobb biztosítására többé a’ föld’ 
színén egy ember sem lehet szabad. Ugyanezen okokból kény- 
szerittettek napjainkban az emberek akaratjok ellen illyen 
polgártársaságokba , melly gondolat ugyan más respublicá- 
nak még soha sem ju to t t  eszébe; ’s valóban ezen elvek sze
rint nem elég, csupán egy országnak egynyelvű lakosit szö- 
vetkeztetni össze társasági alku á l ta l ,  hanem szükségképen 
a’ földnek minden népei belé leendnek szorítandók, ’s igy a’ 
hires C l o o t z  Anacharsis’ egyetemi köztársasága felállítan
dó, mellynek hihetőleg London , vagy P á r i s , vagy talán az 
e’ nagy világrespublicának inkább közepében eső afrikai Tom- 
buktu fogna fővárosa lenni.

Egyébiránt kik között kötte te tt  tehát ezen alku ama’ régi, 
legelső időkben ? Némellyek azt mondják a’ nép és fejedelem 
közö t t ,  melly utóbbinak tehát már léteznie kelle t t ,  ámbár 
a’ systema szerint ez még nem lé tezett és csak ezután vala 
alkotandó. Mások ellenben azt vélik, hogy a’ társasági alku 
csak az egyes polgárokat vagy társakat köti ö ssze , hogy a? 
csupán a’ sokaságnak e g y e s ü l é s e ,  közösségi alku elszórt,  
egyenlő j o g ú ’s egymást nem is ism erő  individuumok közt; 
ámbár úgy látszik , hogy alkukötésnél mindenek előtt egymást 
ismerni kell. — ’S csak tessék észrevenni, milly feldulhatat-  
lan e’ társasági alku ,  ’s mint tám ad fel szüntelen minden 
alakban ! — Egyik Írásunkban egyszer azt merészeltük mon
dani , hogy a’ függésnek és szolgálatnak társasági viszonyai 
minden időben részint a’ dolog’ természete, részint egyes,

matositására szövetkezik i s , int igen kétkedünk, valljon a’ 
bensziilöttek nem fognak e akár magáraIFrancziaországra, 
akar reá ’s Angliára nézve egyszersmind igen erősek lenni;  
de ha Anglia ezen gyarmatosítás ellen nyilatkozik, akkor 
ugyan három hónap múlva egyetlenegy franczia sem marad 
meg Afrikában, hanemha mint hadi fogoly.“  —

A’ „Bon Sens“  szerintjja’ déli megyék, kérelemlevelet ké- 
szitnek a’ követkamarához az i rán t ,  hogy Algír (vagy Algí
r in ,  mint most szokták mondani) kapcsoltassékf.Francziaor- 
szághoz mint 87dik megye. De mások úgy vélekednek, hogy 
az Afrikában levő franczia birtokokat legalább iis 4 ‘megyére 
kellene osz tan i ,  melly megyék’ főhelyei A lgir ,  Bona, Oran 
és Constantine lennének.

E g y ,  Constantineból October’ 20kán] költ levélben ezeket 
olvassuk : „Constantine pompás város , és sok szép ház van 
benne; mi élelemmel egy egész évre el vagyunk látva ’s elég 
sok fegyvert találtunk. Csak 6 franczia^szökött katona foga
to tt  el ;  azonban tud juk , hogy több is volt. Hihetőleg ezek 
vagy elvesztek vagy tova illantak. Naponkint uj veszteségeket 
tapasztalunk. S e r  i gn y zászlóal parancsnok a’ rés alá temet- 
te te t t  ’s holtteste csak más nap ta lál tato tt  meg. ü g y  tetszik, 
hogy a’ lőpor-felobbanást, melly olly sok emberünkbe ke
r ü l t ,  valamelly megfoghatatlan vigyázatlanság okozta. Nem 
az arabok csináltak tüzaknát a’ rés a lá ,  hanem a’ mérnök
csapat által ide hozott lőporos zsákokba kapott a’ tűz ’s azok 
repültek a’ légbe.“  — Egy másik levélben ez mondatik: ,,A ’" 
bey’ palotájában , melly csupa keleti Ízlés szerint van föléke
sítve ’s bútorozva , 350 asszony ta lá l ta to t t ,  kik a’ serailhoz 
ta r toz tak ;  ezek többnyire r ú t ak ;  közűlök mintegy 12 meg
lehe tő s ,  de egy, A i c h a  nevű, valóban jeles szépség. Ezen 
asszonyok félnek, hogy A c h m e t  visszajő, és szabadságu
kat kívánják. A’ fővezér szívesen megadná azt nekik; de az
tán hova mennek , mihez fognaki?“

A’ francziáknak afrikai birtokaiban a’ közönséges tanítás’ 
állapotjáról közlött tudósítás szerint Algírban , Oranban ’s 
Bonában 22 iskolában 1104 tanuló van; 1832tól fogva ezek’ 
száma 931el szaporodott. Legnevezetesebb iskola a’ bonai, 
meglett korú mórok’ számára, mellyben ezek francziául Írni 
és számolni taníttatnak.

A’ november’ 5dik ei , ,Moniteur“  közli B a r t  h e  u rn á k ,  az 
igazság’ ministerének a’ királyhoz intézett tudósítását az 
1835dik évi törvényszolgáltatásról Francziaországban. Ebből 
a’ többi közt lá th a tn i ,  hogy ezen évben csak 177 sajtó- ’s 
political vétségek jöttek elő, holott ezek’ száma 1832ben még 
6 0 2 re ’s 1834ben 219re ment. Összesen illyen pörökbe 2S9en 
keveredtek, ’s közülök 208 fólmentetett. A’ rend- ’s bátor
ság-törvényszékek előtt 118,225 per folyt le ;  az ezekbe ke
veredett 164,586 személy közűi (kik közt 32,042 nőnembeli) 
24,495 fölmentetett,  140,391 pedig elítéltetett . — 1831ben 
2305 öngyilkosság történt,  ezek közűi 521et a’nőnem követett 
e l ;  850 öngyilkos 30— 40 éves, 19 még a’ 16on alu l,  és 31 
a’ 80on felül volt. Legtöbb öngyilkosság esett július hónap
ban, legkevesebb decemberben.

Spanyolország.
A’ „M oniteur“  nov. ödikán következő telegrafi tudósítást 

közöl: „Bayonne, november’ 2. D on  C a r l o s  oct. 27én né
hány zászlóallal nyomoréi állapotban D u r a n  g óhoz  érke
zett. Inigo erősség 29kén magát feladta. A’ várőrség Pampe- 
lonába v isszavitetett ,  26án Cantavieja körűi igen kemény tü
zelés hallatott.  Olly vélekedésben voltak, hogy O r a  a érke
zett oda. Madridban 29én semmi uj nem adta magát elő.“

Madrid, oct. 28-
A’ praetendens az egész telet Navarrában fogja csendesen 

tö lten i ,  hol azon időpontot elvárhatja , midőn a’ nem zet,  az 
uralkodó fejetlenség’ és zsarnokság’ további megtartásába, 
melly a’ szabadság’ neve alatt az itteni parancsolok ál tal  
gyakoro lta t ik , beleunván, egy más kormányról fog gondos
kodni. Kevés nappal ezelőtt L o p e z  követ ’s volt minister, 
ki a’ tartományokból visszajött, e’ szókat mondá: „A ’ nép 
nem akar tovább benneteket; egyedüli kivánság, melly min
denütt halla tsz ik ,  a’ b é k e s s é g ,  l e g y e n  a k a r k i  a’ k i 
r á l y . “  A’ mód,  miszerint a’ választások végbemennek, a’ 
cad ix i , m aiagai,  barcelonai tö r ténetek ,  az erőszakoskodá-

igen különböző privát alkuk által képződtek, ’s még mai na
pig is folyvást igy képződnek. — Az könnyen meglehet — 
felel erre egy német recensensiink •— de kegyed’ gondolat- 
ja  még elég eszes is ;  hiszen mindezen privát alkuknak 
csak á t m e t s z ő  p o n t j á t  kell venni, ’s azonnal készen van 
a’ valóságos és tökéletes társasági alku! — E ’ nézet sze
rint te h á t  egy kölcsönös lekötelezés két ember k ö z t , ’s 
egy közösség - alku minden emberrel egyre megy k i ,  ’s 
midőn p é ld á u l , egy koinornok megegyezett velem azon fel
tételekben , mellyek alatt  szolgálatomba lépni akar ,  már ő 
akkor egyszersmind társasági alkut köt t isz t ta r tóm m al,  h a 
szonbérlőmmel és többi cselédimmel, mibők napfényvilágos
sággal következik, hogy ezen emberek együtt véve, a’ paran
csoló és törvényhozó hatalm at képezik házamban. — Szabad 
e végre az egyes polgárnak a’ kötött társasági alkutól ismét 
visszalépni? Szabad bizony, felel az egy ik ; hiszen az kü
lönben örök rabszolgaság volna. Nem szabad, felel a’másik, 
mert eliez köz megegyezés kívántatik; mások ismét még a’ 
köz megegyezést sem tartják elegendőnek re á ;  mert a’ tá r 
sasági alku felbonthatatlan házasság; ’s még mások az t vi
ta t ják ,  hogy illyen társasági elválás csak a’ népnek szabad, 
a ’ fejedelemnek nem ; m e r t ,  mondják, a’ nép nem köt alkut 
m eghatalmazottjaival,  hanem csak utasítást ad vagy paran
csol nekik , és mindig a’ természetállapotban m a ra d , ám bár 
a z t , állításuk sz e r in t , már elhagyta.

(Folytatása következik )



sok, gyilkosságok, mellyek a’ közelebbi cortesgyiilés’ drá
mája’ előjátékát (eszik, elég világosan tudtunkra adják, mit 
várhatunk a’ szabadelmiiség’ különféle töredék-pártjainak ké
szen álló küzdéseitől. A’ demagógok, a’ mendizabalisták 
magokat azon párt á ltal, melly magát mérséklettnek tartja, 
de amazoktól szolgainak neveztetik, meggyőzőiteknek lát
ják , minthogy a’ mostani követek’ többsége korántsem vá
lasztatott meg, jóllehet az előbbi ministerek' teremtményei, 
mint political tisztviselők (vefe), felügyelők stb.a’ választások
nál a’ legnagyobb befolyással voltak. —• JVyilványos erőszak
kal fenyegetőznek a’ fejetlenségi hírlapok, mellyek M e e r  
bárót azon szabályáért, hogy a’ rend Barcelonában újra 
helyreállittassék, felségbántónak nevezik, és a’ követek, kik 
tegnap a’ cortesgyiilésben azon indítványt tették, hogy a’ 
ministerek jelenjenek meg, Meer bárót elkövetett erőszakos 
lépéseiért számadásra vonni. Ez alkalommal V i l a ,  barcelo
nai követ, igy kiáltott fel: ,,Ez a’ Meer báró, Catalonia’ 
zsarnoka“ . . .  S e o a n e  general pedig e’ kérdéssel vága 
beszédébe: „így kisebbít az ur egy generált’?“ „Zsarnok ő,“ 
viszonzá hevesen Vila. „Orgyilkosok’ zsarnoka!“ ordíta 
Seoane general, ’s csak nagy fáradsággal lehetett a’ rendet 
ismét helyreállítni. (Alin. Zeit.)

Madridi tudósítások szerint a’ pénziigyminister ki nyi l at koz
tató a’ corteseknek, hogy a’ Rothschilddal kötött szerződés’ 
megsemmisítését tárgyazó végzésüknek aláveti ugyan magát; 
de a’ felelet’ terhét egészen rajok hagyja, ’s hogy a’ legkö
zelebbijövendő meg fogja mutatni, ki ügyelt jobban az or
szág’ érdekeire , a’ ministerium e vagy a’ cortesek '?

P o r t u g á l i a .
L issabon , oct. 20-

A’ cortes’ tegnapelőtti ülésében a’ kir. „vető“ iránti fontos 
kérdés eldöntetett. Az ultraliberalisok’ pártja, látván, milly 
kedvetlen benyomást okozott az első kamara’ ügyében hozott 
oktalan határozat, e’ hibát most azzal akarta jóvá tenni, hogy 
a’ királynak a’ cortes’ végzései ellen nem is valami föltételes, 
hanem egészen föltételetlen vétót szavazott 53 szóval 2 5 el
len. A’ chartisták (chamorrók) és miguelisták örülnek a’ con- 
gressus’ ezen balfogásán ’s a’ tagjai közt ez által támadott 
meghasonlásokon, mellyek igen könnyen egy újabb erisist 
vonhatnak magok után. Ez az uralkodó pártnak önmagábani 
felbomlása, melly különben is önkényt ’s már régóta bekö
vetkezett vala, ha ezen embereket saját utjokon haladni en
gedők ’s a’ tavalyi igen ügyetlen novemberi revolutio és a’ 
legújabb chartistaháboru által erőszakosan nem akarók meg
semmisíteni azt, mit maga az idő minden nehézség nélkül 
semmivé fog tenni.

N é m e t o r s z á g .
Következők azon hannoverai oklevelek, mellyekről előbbi 

számunkban említést te ttünk:
I. „Mi  E r n e s z t  A u g u s z t ,  Isten’ kegyelméből Hanno- 

vera’ királya, Nagybritannia ’s Irland’ királyi herczege, Cum
berland'!, braunsclvweigi ésliineburgi herczeg stb. stb. Ezen
nel tudomásul adjuk: hogy arra határoztuk magunkat, mi
szerint a’ f. e. junius’ 29kén elhalasztott országgyűlést ezen
nel f e l o s z l a s s u k .  — A’ jelen hirdetmény a’ törvénygyűj
temény’ első osztálya által fog köz tudomássá tétetni. Költ 
Hannoverában, October’ 30kán 1837. — E m észt Auguszt. 
— Schulte.“

II. „ E r n e s z t  A u g u s z t  stb. Miután arra határoztuk 
magunkat, hogy eddigi cabinetministeriumunkat megszüntes
sük ’s báró S t r a h l e n h e i m ,  gróf A l t e n ,  S c h u l t e  ’s 
W i s c h  status- és cabinetministereinket minemiiségökben 
mint cabinetministereketkegyelmesen elbocsássuk, kik azon
ban az eddigelő rajok mint osztálybeli ministerekre bizott 
foglalatosságokat folytatni fogják: ezt hű alattvalóinknak ki
nyilatkoztatjuk ’s ezennel parancsoljuk, hogy minden, a’ 
kit i l le t , ehhez tartsa magát. — Egyszersmind fentartjuk 
magunknak, rendeléseinket cabinetünkre és a’ külön mini
s ten  hivatalosztályok’ munkasorára nézve minélelőbb megte
hetni. — Ez a’ mi legkegyelinesb akaratunk. — Hannovera, 
October’ 31kén 1837, országiásunk’ első évében. — Erneszt 
Auguszt. ■— Látta: Schele G.u

M a l t a .
(Vége.)

Mind e’ mellett is a’ raaltai igen emberséges, és az elsze
gényedett rokont soha sem tagadja meg a’ gazdagabb. E ’ 
szegénység egyik bélyegző vonása a’ máltainak. Irlandban 
kellett az embernek lakni, hogy igen meg ne ütközzék azo
kon , mik it t  naponkint szeme’ elébe tűnnek. Azonban az ég
alj valamennyire enyhíti a’ roszat, ’s a’ szegénység könnyebb 
o t t ,  hol az ég tiszta, a’ légmérséklet szelíd ’s a’ nap’ sugá- 
rai elevenítők.

A’ máltainak nagy hajlandósága van a’ kiköltözésre. Egész 
seregek mennek a berberség’ városaiba 's a’ levantei kikötők
be; de ezen vándorlat nem hajt nekik maradandó hasznot, 
mivel sehol sem telepednek meg. Asztalos-, hajós-, szabó- 
’s más illyes munkába szegődvén, csak addig maradnak, mig 

kis tőkepénzecskét gyiijthettek, ’s ekkor visszasietnek 
ismét a sziklahazába, megházasodnak és elszaporodnak. Nagy 
ügyességgel bírván minden kézi munkára, akárhol is köny- 
nyen kapnak keresetet, de a’ megtelepedhetéshez pénz kel
lene. Egyébiránt is hazaszeretetök egy igen szent és mély 
érzésen, t. i. a vallásosságon és ájtatos buzgóságon alapul. 
Sehol sem látja a’ maltai az egyházi ünnepélyeket olly forró 
óhitatossággal végeztetni mint hona’ templomiban, sehol sem 
talál olly erős és elterjedett hitet mint ott. Máltában 24 falu 
van, ’s ennek mindenikében ollyan templom, melly egy szá
razföldi nagy városba is igen jól beillenék; ünnepek igen 
nagy számmal ületnek, ’s örökös menetek (processio) czi- 
káznak a’ szigeten a’ külön védszentek’ tiszteletére. Innen jő, 
hogy a’ maltai a’ honába visszatérést vallási kötelességnek

III. „ E r n e s z t  Augu  s z t stb. F. e. július’ 5kén költ kor
mányfoglalási parancslevelünk (patens) által hű alattvalóink
nak tudtokra adtuk abbeli királyi akaratunkat, hogy azon 
kérdésnek: valljon és mennyiben keilend az 1833 September’ 
2ökai országos alaptörvényen változtatásokat tenni, 'agy az 
alkotmány az említett év e l ő t t  l'enállottra vitessék e 'issza, 
a’ leggondosabb vizsgálatot és megbirálást szenteltetendjük. Ilii 
alattvalóink meg lehetnek arról győződve, hogy egy szent, 
honatyái szivünk előtt becses kötelesség’ teljesítését abban 
kerestük, miszerint e’ vizsgálatnál tekintetbe veendő minden 
viszonyra a’ leggondosb ügyelem fordittassék , ’s hogy óhaj
tásaink a’ mellett mindig hű népünk’ boldogságára ’s megelé
gedésére voltak irányozva. Miután azon vizsgálat elvégezte- 
te tt ,  sietünk hű alattvalóinknak határozatainkat kinyilatkoz
tatni. — Az 1833 September’ 26kai országos alaptörvényt 
nem tekinthetjük bennünket kötelező törvénynek, mivel az 
egészen helytelen (ungültig) módon alkottatott. Az 1819 de
cember’ 7kei kir. parancslevél által támadt országgyűlés, mi
dőn 1831 április’ 30kán költ ’s a’ cabinetminísteriumhoz in
tézett levelében országos alaptörvény iránt tön indítványt, 
azon elvet mondó ki:  hogy illy felette fontos mű c s a k  a’ 
k i r á l y  és  a’ r e n d e k ’ e g y e z ő  k ö z r e m u n k á l á s a  á l 
t a l  1 é t e s i 11 e t h e t i k. A’ kormány ezen elvet elfogadó, és 
igy nem a’ k i r á l y t ó l  az országnak a d a n d ó ,  hanem al- 
k u s z e r ü l e g  az uralkodó ’s rendei közöt t ,  felállítandó al
kotmányról vala szó. — De az alkuszerü felállítás’ elve több
féleképen megsértetett. Mert az országgyűlés által az uj or
szágos alaptörvényre nézve tett indítványok közül többen a’ 
királyi kormány’ jóváhagyását meg nem nyerték; hanem az 
a’ kormány által szükségeseknek vagy hasznosoknak tartott 
változtatásokkal 1833 September’ 26kán a’ királytól hirdette- 
tett ki, a’ nélkül hogy ezen változtatások elébb az ország
gyűléssel közöltettek ’s ettől helybenhagyattak volna. Te
hát világosan hiányzik az uralkodó’ és rendei’ e g y e z ő  köz
remunkálása az országos alaptörvényben foglalt határozatok
ra nézve, mi által az  a d d i g  e l i s m e r t  e r ő v e l  bi r ó 
1 8 1 9  évi  a l k o t m á n y n a k  el kelle törlesztetnie. Az or
szágos alaptörvénynek ez alkotásában világosan valódi meg
sértése foglaltatik az 1820 évben költ bécsi vég-oklevél’ 
(Schlussacte) 5ödik czikkelyében meghatározott rendszabás
nak. — De nemcsak erőnélküli ’s következőleg reánk nézve 
nemkötelező általában ezen országos alaptörvény, ha erede
tét tekintjük; hanem ugyanabban több olly rendszabások és 
határozatok is foglaltatnak, mellyek teljességgel erőnélküli
eknek ’s reánk nézve nemkötelezőknek mutatkoznak azon ok
b ó l , mert a t y a r o k o n s á g i  j o g a i n k a t  mélyen bántják ’s 
még k o r m á n y j o g a i n k a t  is lényegesen sértik. Az erőnél
küliségnek ezen országos alaptörvényhez tapadt hibája pedig 
részünkről következett elismerés által sem lön elhárítva. Mert 
nyilván tudomásul adtuk az országos alaptörvény iránti ellen
mondásunkat és több Ízben megtagadtuk aláírásunkat. — 
Mivel immár az országos alaptörvényt erővel bírónak ’s reánk 
nézve kötelezőnek n e m  tartjuk : tehát az e’ törvény által 
egybehívott rendekkel is ú j ó l a g  szerzendő a l k o t m á n y i  
o k l e v é l  fölött semmikép nem tanácskozhatunk. — E ’ kö
rülmények között f. e. October’ 30kán kötelességünknek tar
tottuk , az általunk f. e. junius’ 29kén elhalasztott ország
gyűlést f e l o s z l a t n i ,  ’s most már ezennel kinyilatkoztat
juk , h o g y  az  1 8 3 3  S e p t e m b e r ’ 2 6 k a i  o r s z á g o s  
a l a p t ö r v é n y ’ k ö t e l e z ő  e r e j e  m o s t a n t ó l  f o g v a  
e l e n y é s z e t t .  — Az említett országos alaptörvény’ meg
szűntének természetes következése, hogy az annak kihirde
téséig fenállott o r s z á g o s  és o r s z á g r e n d i  a l k o t m á n y  
ismét erőbe lép. — Hogy azonban az ebből valamiképen tá
madandó káros következéseknek elejét vegyük, hű alattvaló
ink iránti szeretetiinktől indíttatva jónak látjuk, ezennel ki
nyilatkoztatni, hogy az országos alaptörvénynek ezen eltör
lése az annak köz tudomássá tétele óta hirdetett törvények ’s 
kibocsátott rendelések’ j o g s z e r ű s é g é r e  legkisebb befoly
ással sem leend, s ő t i n k á b b  h o g y  e z e n  t ö r v é n y e k  és  
r e n d e l é s e k  m i n d a d d i g ,  mi g  e l t ö r l e s z t é s ö k  t ö r 
v é n y e s  u t ó n  n e m  t ö r t é n n é k ,  t e l j e s  e r ő b e n  ’s é r 
t é k b e n  m a r a d n a k .  Nemkülönben az o r s z á g i g a z g a- 
t á s ’ eddigi folyama is teljesen változatlan maradand, mig 
benne változtatásokat szükségeseknek vagy czélszerüeknek

tekinti, melly alól csak akkor tartaná talán magát feloldott- 
nak, ha valahol mint földműves kedvező feltételekkel tele
píttetnék meg. Nehány százat Cephalonióba szállítottak át 
gyarmatul; de ez a’ próba nem sikerült, egy részt azért, 
mivel a’ maltaiak a’ görög egyház’ schismájától iszonyodtak, 
más részt pedig azért, mivel átszállítóik nem adtak nekik kö
zökbe pénzt.

Ugyanazon könnyűség és ügyesség, mellyel a’ kézi mun
kákra bir, tulajdona a ’ máltainak a’ művészetekben és tanul
mányokban is ; de talán épen ezen könnyűség az oka, hogy 
még eddig egyikben sem mehettek nagyra. Vannak ugyan 
nagy, tágas, egészen az égaljhoz illő épületeik; de egyet
len maltai építészt sem lehet nevezni, ki müvének egyszers
mind csínt és tetsző idomokat tudott volna adni. La Valette 
mondhatni, az egészet tekintve, szép egy város, erős és ké
nyelmes épületeiben, és jóval is szabályosabb mint sok más 
hasonló nagyságú város; de egyetlen részét sem lehet kedve- 
zőleg feltagolni. A’ templomok is csin-nélküliek, néha épen 
csodálatos alakúak, ’s csak nagyságuk parancsol tiszteletet. 
Azon két vagy három épület, melly a’ szigeten az idegen’ 
ügyeimét magára vonja, olasz építészek’ munkája. Szinte 
ügyesen bánik a’ maltai a’ vésővel; jeles mellszobrok , kőmun
kák és igen szép mozaik készülnek it t ;  de a’ sziget még 
egyetlen hires szobrászt sem szült, ámbár a’ lovagrend’ vité
zinek síremlékei elég alkalmat nyújtónak fiaianak a’ művelő
désre. A’ maltai rajzol és fest; gyönyörű freseofestmények 
láthatók házaikban, a’ vitézek’ hajdani fényűzése nekik e’ 
részben ösztönt és buzdítást adhatott, sőt újabb időkben az 
angol kormány ön költségén küldött üatal művészeket Ró-

vélni nem fogunk. — 11a tehát az eddigi országos alaptör
vényt eltörlöttnek nyilatkoztattuk: ebből önként következik, 
hogy a’ királyi szolgák, kiktől egyébiránt parancsaink’ leg
pontosabb teljesítését egész bizodalommal várjuk, az orszá
gos alaptörvényre kiterjedt eskiivcsi kötelcztetésök alól mind
nyájan tökéletesen fölmentetvék. Mindazáltal még világosab
ban kinyilatkoztatjuk , hogy azokat letett szolgálati Intőknek 
e’ részétől ezennel f e l ö l  do z o t t a k n a k  akarjuk tartatni. — 
Noha pedig az 1833 évi országos alaptörvényt el nem ismer
hetjük: mindazáltal örömest hajlandók vagyunk az 1833 évig 
fenállott alkotmányt uj határozatokkal különféle pontokban 
kiegészíteni és szorosabban megállapítani. — Hogy pedig e’ 
fontos és szivünk előtt olly becses czél h e l y e s  módon éres
sék el,  meghatároztuk: az 1819 december’ 7kén költ királyi 
parancslevélbcn elrendelt országgyűlést , melly az általunk 
most eltörlött országos alaptörvény’ kezdetéig teljes erővel 
bí r t , h a l a d é k  n é l k ü l  ö s s z e h í v n i  ’s k i v á n a t a i n k a t  
v e l e  k ö z ö l t é t  ni.  — Azon forró óhajtástól lelkesittetve, 
hogy a’ mennyire lehet minden e’ miatt támadható kétség 
már jelenleg elhárittassék , hű alattvalóinkkal csak néhány 
vonást akarunk ezen , az 1819ki országos rendeknek mindjárt 
összehivatásuk után tanácskozás és elfogadás végett elejökbe 
adandó terjesztvényekből (Antrag) közleni: 1) Koronajószá
gaink’ jövedelmeiből , mellyeknek jogszerű viszonya házi tör
vények és származás által e r ő s e n  meg van alapítva, leg
közelebb teendő rendeléseinknél fogva olly pótlékokat aka
runk az o r s z á g o s  s z ü k s é g e k r e  adni, mellyek hű nép
ünknek meggyőződést szerezzenek a’ felől, hogy mi, vala
mint ezt az általunk szándéklott adó-elengedés a’ legkétség- 
telenebbiil bizonyítja , nem akarjuk szeretett alattvalóink’ ter
heit szaporítani. További határozatainkat erre nézve ki fog
juk nyilatkoztatni egybehívandó hű rendeinknek. — 2) Hogy 
az é v e n k i n t i  országgyűlések, mellyek tartásuk’ hoszasága 
által a’ kormányt valóban elzsibbasztják, clkeriiltessenek, 
azt fogjuk előterjeszteni, hogy azok csak mi n d e n  h á r o m  
é v b e n  hivassanak egybe, ’s hogy aztán üléseik, rendsze
r in t ,  h á r o m  h ó n a p n á l  tovább ne tartsanak. Azonban Íté
letünktől függ a’ háromévi időszak alatt is rendkívüli ország- 
gyűlés’ egybehivatását megrendelni. — 3) A’ t a r t o m á n y i  
g y ű l é s e k n e k ,  mindenkori határozatunk szerint, az alkal
mas tárgyak nagyobb mennyiségben fognak, mint ez eddi
gelő történt, elejökbe terjesztetni. — Azonban olly törvények, 
mellyek az ország’ adóit és költségeit illetik vagy olly tár
gyakat, mellyek, Ítéletünkhöz képest, egyetemi törvényes 
határozatokat kivánnak ’s a’ tartományi torvényhozóságra 
nem bízathatnak, az országgyűlés’ hatásköréhez tartoznak. 
Ez is lényegesen segítendi az országos rendek’ üléseinek meg
rövidítését ’s általa hű alattvalóink’ igazi java elő fog mozdit- 
tatni. — Bizton reményijük, hogy hű alattvalóink a’ jöven
dőbeli országos alkotmánynak már e’ kevés kiemelt alapvo
nalaiban is észreveendik azon komoly törekvésünket, hogy 
lehetőleg elhárittassanak minden akadályok, mellyek a’ kor
mányra ’s igazgatásra nézve az 1833 September’ 2ökai orszá
gos alaptörvény által támadtak és szükségképen támadniok 
kellett. — Ha az uj a l k o t m á n y b a n  a’ király és a’ ren
dek’ jogai illő módon határoztatnak meg,  ’s ha ekképen a’ 
valódi német monarchiái alkotmány’ alapja megerősittetik: 
általa hű alattvalóink’ boldogságának szükségképen elő kei
lend mozdittatnia. —- Minthogy atyai szivünknek semmi sem 
esik olly jól , mint ha szeretett alattvalóink’ terhei lehetőleg 
könnyittetnek: különös örömet szerez nekünk az, hogy az 
ország’ pénzállapotja az adótehernek már jövő évben eszköz- 
lendö könnyítését megengedi. Ennélfogva hű alattvalóinknak 
kinyilatkoztatjuk, hogy elhatároztuk: n e k i k ,  1 8 3 8 j ú 
l i u s ’ 1 j  é t ő 1 s z á m í t v a ,  é v e n k i n t a’ s z e m é l y -  ’s 
i p a r a d ó b ó l  s z á z e z e r  t a l l é r t  e l e n g e d n i  *). A’ töb
bit erre nézve hű rendeinkkel fogjuk közleni. — Minthogy 
szeretett alattvalóink’ szeretetét, bizodalmát és engedelmes- 
ségétigen nagyra becsüljük: azon sokféle bizonyságok, melly- 
eket arról trónfoglalásunk óta vettünk, élénk örömmel töltöt
tek el bennünket, ’s hű alattvalóinknak teljes köszönetiinket 
szívesen teszsziik érette. Királyságunk’ minden részeiben,

*) Előbbi számunkban a’ hannoverai második czikkely’ végét e’ sze
rint kell megigazítani. S&erk.

mába képződés végett; de mindezek’ daczára Máltának csak 
egy nagy-hirii festésze sincs. Szintigy vannak a’ hangászat- 
tal. A’ maltaiak szenvedélyes hangászok , reggeltől estig hall
hatni őket, muzsikával fogadják, muzsikával kisérik a’ ven
dégeket, e’ nélkül nem lehet el semmi ünnepély, ’s — Mál
tának e’ nemben nincsenek művészei. Hasonlót kell a’ tudo
mányokról mondanunk. Néha-néha iratik ugyan egy elegia, 
egy más költemény, vagy egy orvosi értekezés a’ dögvészről 
és több efféle; de valami nagyobb ’s híresebb tudományos 
munka e’ szigeten még nem jelent meg; a’ maltai szép és 
derült ege mellett nem astronomus, és elődinek bajnoktettei 
mellett nem historicus. — Miben kell e’ tüneménynek okát 
keresni, nem egyezők a’ vélemények. A’ literaturára nézve 
sokan a’ maltai nyelvet okozzák, mellyen még nem Íratott 
semmi, ’s melly tehát bárdolatlan. De ez az ok nem áll;  
mert a’ szigetlakok’ szebb része igen jól beszél olaszul, ’s 
mert más országokban is van hasonló eset: azaz bárdolatlan 
anyai nyelv mellett van literatura. Mások ismét a’ nép’ afri
kai származásában keresik a’ hibát, ’s valóban a’ maltai és a’ 
siciliabeli közt nagy a’ különbség. A’ máltainak szine és ter
mete egészen egyiptusi, józansága és türedelme szinte egyip- 
tu s i ; szeméi nyugtalanok, homloka alacsony, termete karcsú ; 
de valljon ezekben lehet e a’ tudományokbani elmaradás’ okát 
keresni’? Azt tartjuk, e’ tüneménynek okai sokféle körülmény
ekben feküsznek ’s mélyebb fürkészetet kívánnának; egyéb
iránt igen hihető, hogy Malta e’ részben is emelkedni ’s a’ 
világnak jeles művészeket és tudósokat is fog még adni.

(Oesterr. Lloyd.)



mellyekben eddigelő megjelenni alkalmunk volt , egyenesszi- 
viiségről és hajlandóságról vettünk bizonyságokat s ugyan
azon alattvalói hűséget találtuk, mellyel a hannoveraiak 
emlékezetet haladó idő óta viseltetnek uralkodóik irán t , s 
mellyet ők a’ franczia foglaláskor olly nagy mértékben bizo
nyítottak meg. Ez szivünkre mély benyomást tön , melly ab
ból soha sem fog elenyészni, ’s hű alattvalóink bizonyosak 
lehetnek benne, hogy úgy érzünk irántuk, mint atya gyer
mekei iránt, ’s hogy változhatatlan szándékunk, mindent 
tenni, mi az országos alkotmányt ollyképen alapíthatja meg, 
ho<ry az eredeti bizodalom az uralkodó ’s népe között megő
riztessék ’s mindinkább állandóvá tétessék, melly bizodalmát 
némelly roszindulatuak az utóbbi években megsemmisíteni 
ügyekeztek ; de hála a’ Mindenhatónak, azon indulatokból, 
raellyek irántunk kormányfoglalásunk óta mutatkoztak, ama’ 
jueggyőződést nyertük, hogy alattvalóink'bizodalmát bírjuk, 
kiket boldogokká tenni mindenkori ’s legbuzgóbb törekvésünk 
]een d .— lleménylhetőleg a’ roszindulatuak, kik csak önhasz- 
nu czélokra törekszenek, a’ nélkül hogy a’ nép’ javát tekin
tetbe vennék, cselekedeteikkel soha sem fognak bennünket 
azon szomorű szükségre kényszeríteni, hogy a törvényeknek 
egész szigorúságát íordittassuk ellenök. — Költ Hannovers 
székes-városunkban, nov. Íjén 1837, országiásunk’ első évé
ben. — E m észt Auguszt. — Látta: Schele 6 .“

A’ müncheni ,,politicai hírlap“ november’ 9éről jelenti 
Münchenből: „Ő felsége a’ király, herczeg O e t t i n g e n -  
W a l l e r s t e i n  Lajos úrról a’ beliigyek’ statusministerségi 
hivatalt levenni, ’s őt nagy érdemeinek, mellyeket a’ mostani 
országgyűlés’ alkalmával kitüntetett, ismételt megismeréséül 
rendkívüli szolgálatbeli statustanácsnokká, egyszersmind fő
biztossá ’s kormányszéki elnökké kegyelmesen kinevezni mél- 
tóztatott.“ (A’ belügyministerséget ideiglen, mint már emlí
tettük, Ab e l  statustanácsos folytatja.)

II e 1 v e c z i a.
A’ kormány October’ 25én a’ következő határozatot hozta: 

1) „Az esküt letenni vonakodó papsággal 1836dik évben ki
bocsátott országos határozat szerint kell bánni, ’s ennek kö
vetkeztében a’ f e l f ü g g e s z t é s ’ elve a mai napra ki van 
mondva. 2) Az eskütől irtózó papoknak megengedtetik, 14 
nap alatt még az eskületételre nyilatkozhatni és a’ tanács’ 
elnökénél magokat e’ végre jelenteni. 3) A catholicus közsé
gek felszólittatnak, hogy előforduló esetben más papról gon
doskodjanak. 4) Nem cantonbeli polgárok, kik 14 nap alatt 
az esküt le nem teszik, a’ határból kiparancsoltatnak; az 
esküt letenni vonakodó cantonbeli polgároktól pedig a’ fize
tés elhuzatik.“ — Ennéltogva nem lehet várni, hogy a’ pa
pok egy nagyobbrészint protestáns kormány akaratjára állja
nak; de ha a’ fentebbi határozatok valósittatni fognak, szá

mos catholicus községek papjaiktól megfosztatnak, és ha má 
sokról kell gondoskodniok, honnan fognak illyeneket kapni, 
’s kik teljesíthetnék aztán a’ kormány’ kívánságát'? Mivel pe
dig a’ községek lelki pásztorok nélkül nem hagyathatnak, 
talán az eddigiek a’ kormány’ akaratja’ ellenére is az egyházi 
szolgálatot helyetteskép véghez viendik , ’s a’ hívek’ alamizs
náiból élendnek. Ezt a’ kormány ha meg nem engedi, a’ val
lási üldözés’ korszaka előáll, hasonló az első századokbeli- 
hez, midőn a’ catholicus csak az erőszaknak engedve, vallá
sára nézve titkon tartja istentiszteletét.

O roszország’.
Ő felsége a’ császár Uj-Oroszország és Bessarábia’ főkor

mányzójához, W o r o n z o f f  grófhoz, következő leírást bo
csátott: „Gróf Michail Semenovitsch! Midőn nem rég 9 év 
múlva Odessa városát ismét meglátogattam, ebben különös 
gyönyörűséggel vettem észre a' kitetsző rendet. A’ város’ te
temes megnagyobbitása és sok szép épület’ keletkezése annak 
virágzó állapotját tanúsítják. Hasonló gyönyörrel látogattam 
meg Krimiát is 21 év’ múltával, ’s valóban örültem sebes elő- 
haladásán e’ tartománynak, melly olly gazdag belső jóléte’ 
eszközeiben , mire Krim’ déli partjain jelesen felállított tar
tós és kényelmes országutak bizonyosan igen sokat teende- 
nek. Miután én mindezt Kegyed’ sziinteleni ’s mélybelátásű 
szorgalmának ’s szakadatlan fáradozásának tulajdonítom , az 
által egy kedves kötelességemet teljesítem, midőn Kegyed
nek különösen hasznos szolgálatiért teljes köszönetemet tud
tára adom, maradván Kegyednek mindenkor szives jóakarója. 
— Stewernaja-Swesda gőzhajón , September’ 20án (octob. 2.) 
1837. — Mi k l ó s .

E g y v e l e g .
Azon hangverseny, mellyet S t r a u s s  (a’ „német keringő’ 

Napoleona“ , mint őt a’ „Temps“ uevii franczia hírlap nevezi) 
f. e. november’ 2kán Parisban adott, igen pompás vala; a’ 
többek közt igy ir felőle a’ nevezett hírlap november’ 4kéről: 
„ S t r á ü s s  ur’ hangászkara 24 hangszeresből áll, kik franczia 
hangászkaraink előtt mindnyájan tökéletes öszhangzó]játék- 
kal és csodálatra méltó hangásztudománynyal bírnak. Azon 
hatás, mellyet e’ felséges zengzetek okoznak, leírhatatlan. 
A’ mennyiben első hallásból Ítélhetünk, illy előadásnak táncz- 
teremben valóban clragadónak kell lennie. Ha, mint reményl- 
hető , S t r a u s s  és M ü s a r d  egy éjjel egyesülnének, hogy 
Páris’ lakosainak tánczmulatságot szerezzenek, az egyik élénk 
quadrilljaival, a’ másik pedig szenvedélyes keringőivei, ’s 
ehhez járulna még egy téli éjszaka, egy roppant, fényesen 
kivilágított terem, álarczi szabadság -— ennek puszta meg
gondolására is reszket az ember.“  — Mint mondják, Strauss

és hangászkara’ játékát az udvar Is meg fogja hallgatni, ’s 
akkor a’ német keringöt egész Francziaország annyira meg
szeretendő hogy azt haladék nélkül meghonosítandja.

Brüssel, nov. 2-
A’ köz munkák’ ministerének hivatalos tudósítása, melly- 

ben a’ vasutat tárgyazó költségvetés foglaltatik, épen most 
osztatott ki. A’ minister ez évre 3,420,000 frankot kíván.

Stockholm, oct. 31.
A’ király jövő csötörtökön , november’ 4kén, ide meg fog 

érkezni, ugyanaz napon, mellyen ezelőtt 27 évvel legelső 
bemenetét tartá Stockholmba.

Róma, oct. 28.
A’ mai Diarióban egy igen hoszú czikkely foglaltatik, azon 

gyalázó hírek’ megczáfolására , mellyeket némelly német uj- 
ságlevelek Róma’ cholerakori állapotjáról terjesztettek. ,,Sze
gény Róma! igy kezdi e’ czikkely — mit vétettél, hogy né
melly német újságírók’ levelezőinek gyalázását magadra von
tad ?“ — Azután a’ római orvosok és lelkészek mentetnek, 
kivált az utóbbiak’ munkássága, mellyet ama’ rémidőben fej
tettek ki, valóban példásnak állittatik.

Az egyesült statusok’ bankjának abbeli szándéka, hogy 
munkakörét Európában felállítandó iigyvivőségek által tágít
sa , folytonos figyelmet gerjeszt mind Londonban mind Li
verpoolban ’s ez utóbbi helyen némi aggodalmokat okozott ; 
mert félő , hogy B i d d l e ,  az amerikai egyesületi bank’ el
nöke , a’ két ország közötti pamutkereskedést bank-intézete’ 
monopóliumává próbálandja tenni.

Uj-Yorkból költ levél szerint ott egy német hangász-egye- 
siilet alakult, melly minden hónapban nyilványos ingyen 
hangversenyt ad, mi által a’ vállalkozók az ottani müveit 
németek között sürgébb életet és szorosb összetartást szán
dékoznak eszközölni. Későbben, ha majd ezen egyesület na
gyobb kiterjedéssel birand , a’ terv szerint, egy hangverseny- 
terem is fog felállittatni ’s hozzá egy német casino ’s olva
sószoba kapcsoltatni, hogy mindenkorra bírjon olly közép
ponttal, hol a’ németek egymással találkozhassanak’s köny- 
nyebben megismerkedhessenek.

PÉBÍZ-FOLTAM.
B écs, november’ 14.

A’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 petes p .p .............. 105%6
n n  n n  » 4  „ ii • - • • 100%,
ii ii ii ii ii 3 „ ii . . .  - 78 /s

Kölcsönvett 1820. évről, 00 frnt................................... „ . . . .  —
ii 1821j ii 00 ii ............................ ..... . . . .
ii 1834- ii 500 ,, ................................... . . . .

Bécsi statusbank-kötelezvény 2% pcentért..................„ . . . .  66%
Bankrészvények darabonként.......................................... „ . . . .  1400

Dunavizállás Pozsonyban
november’ 1 6 ........................................................................... 6 láb 8 ujj.

Schw aiger András
könyv- és műárosnál Pozsonyban (a’ Hoszű- 

utczában 97dik szám alatt) és Győrben 
találtatik

A’ Religio,
irta

Pap László.
8. Pozsonyban és Győrött. 1837. Borítékba kötve 

30 kr. p. p.

Szent Írás
vagyis az O és Uj szövetségnek szent 

Könyvei magyarul 
Kál«li György után,

a’ közönséges diák fordításból az eredeti betűre is 
figyelmezve, jegyzetekkel.

Négyesi báró Szepesi/ Ir/nácz 
pécsi püspök’ feliigyelése alatt.

8 . Pozsonyban 1835-36. 6 kötet 6 fl. pengő pénzben.

Egy írlandus’ utazása
az iga/, vallás’ felkeresése végett. 

Irland népe’ ősi hitének védelmére jegyze
tekkel felvilágosítva

irta
Moore Tamás.

8. N. Váradon 1S36- 2 kötet. Kötve 2 fl. 12 kr. p. p.

I s m e r t e t ő
Gazdasági, Kereskedési ’s mii- 

vészeli
folyóirat jövő félévben is hetenként kétszer, mostani 
alakjában, ’s gazdasági művészeti rajzokkal ’s hang
müvekkel fog folytattatni, kedveskedésül hozzájárul
ván a’ SikEási ütközet.

Félévi ára helyben 311-, postán 411. pp. Előfizethetni 
Pesten a’ szerkesztőségnél hatvani utczában fekete 
elefántnál 2dik emeletben, ’s minden cs. kir. posta- 
hivatalnál. A’ czimzeteket hibátlanul olvashatólag leí
ratva, vagy a’ már kinyomottakat kérjük minélelöbb 
beküldetni.

Jelentjük egyszersmind, hogy folyóiratunk’ köréhez 
képest eredeti értekezéseket is elfogadunk, nyomatott 
árkusát, miután t. i. lapjainkban közöltettek, 8 pengő 
forintokkal jutalmazandók, csakhogy bérváltottan, vagy 
biztos alkalommal kérjük beküldettetni. Pesten, no
vember’ 9dikén 1837.

Ismertető’ szerkesztősége. (1)

Dohány’, burnót’ és szipák’ lajstroma
a’

Itoítcnhillcr testvérek’
által, a’ reformátusok’ temploma mellett, újonnan 

felállított
dohány - g y árban,

kik áruezikkelyeiket a’ legjutányosb áron a’ tisztelt

közönségnek ezennel ajánlják azon alázatos megjegy
zéssel , hogy ők a’ vásár’ idején egy külön raktárt a’ 
Nagyhíd-utczában, Ürményi-házban alapítottak.

N e m e s í t e t t  il <t l i á n y o k .
1. Juhász. 2- Vadász. 3. Gőzhajó. 4- Magyar vitéz.
5. Bányász. 6. Király-fodor, közép finom. 7. Király
fodor, finom. 8- Király-fodor, igen finom. 9. Basa. 
10- Varinász - Kanaszter, erős fajta. 11. Kanaszter- 
sveszent. 12. Porto-Rico, lső  faj. 13. Porto-Rico, 
2dik faj. 14. Amerikai finom és gyenge. 15. Egész
ség-dohány mellgyengéknek.

S z í j »  á  k .
16. Havannai. 17 Amerikai. 18. Kanaszter, erős fajta.

'I' e r i n é s z e t i  d  » l i á n y u  k .
19- Debrői. 20- Faddi. 21- Verpeléthi. 22. Csetneki. 
23- Ribai. 24. Rátkai. 25- Véki. 26. Muskatály. 27- 
Vichnyédi. 28- Török dohány.

El ii r  ti ó  t  o  k .
1. Barna-pácz , csekélyebb faj. 2- Fekete-pácz, cse
kélyebb faj. 3. Fekete-pácz, finom. 4. Marinoi, cse
kélyebb faj. 5- Barna narancs. 6- Fekete narancs. 7- 
Barna tonya, csekélyebb faj. 8. Fekete tonya, cse
kélyebb faj. 9. Rózsa-pácz, csekélyebb faj. 10. Va
lódi kassai. 11. Szegedi természetes. 12- Pécsi ter
mészetes. 13- Debreczeni természetes. 14. Külön pácz 
valódi bécsi módra. 15. Hollandi Rappé. 16. Viola 
Rappé. 17. Párisi Rappé, lső faj. 18. Párisi Rappé. 
2dik faj. 19- Bolongároi Rappé. 20- Virginiai Rappé, 
21. Sz. Omeri Rappé, lső faj. 22. Sz. Omeri Rappé, 
2dik faj. 23. Tonya-Rappé. 24. Finom marokkói Rap
pé. 25. Finom marinoi Rappé. 26. Finom makkóbai 
Rappé. 27. Finom rózsa Rappé. 28. Spanyol vagy 
szevillai.
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29. Néroli. 30- Czitrom. 31. Jázmin. 32- Szegfű. 33- 
Fahcy. 34- Vanille. 35. Ezervirágu. 36. Vegyes. (1)

I I  i í* «1 e  4 m  é it y .
Szabad kir. K ő s z e g  városban S p i t z e r  Samut, 

itt lévő kereskedőt, illető, a’ vásár-piatzon fekvő egy 
emeletit ház, 9 szobából, 2 konyhából, egy kamará
ból, egy istállóból, egy nagy tagos raktárból, egy 
fa-, egy kocsiszínből álló, a’ mellcttlévő házi kerttel 
és abban találtató kertházzal együtt bírói ítélet’ követ
kezésében törvényes bírói zár alá vétetvén, folyó évi 
december’ 19dik napján az uj törvény’ értelme sze
rint tartandó árverésnek fog kitétetni. Kőszeg, Sz. 
András hava’ 6kán 1837. (2)

A’ főméltóságu magyar kir. udvari Cancellariának 
folyó 1837. évi május’ 5én költ k. rendeleténél fogva 
ezennel köz hírré tétetik, hogy a’ méltóságos Kereszt- 
szeghi és Adorjáni grór C s á k .y  S á n d o r  ur’ zár 
alatt lévő javaihoz tartozó és tettes nemes Z a b o l c h  
vármegyében kebelezett Ó  -  E’c j c i ' i ó i  egész ura
dalom az ottan találtató uradalmi épületekkel, gazda
sági eszközökkel, szarvasmarhákkal, sertésekkel, bir- 
ka-juhokkal és mindennemű haszonvételekkel együtt, 
mint szinte a’ tettes B i ha r  vármegyében keblezett 
í f la i ’U Ü a i  másik uradalomnak eddig házi gazdál
kodás alatt volt minden részei, miután az e’ végre ki
tűzött előbbeni határidő némelly közbe jött okok miatt 
elenyészett, folyó 1 8 3 ? .  cH T.l. d c c n n b c r ’

4dikén szabad királyi l O c l i r e c z e i t  városában a’ 
tek. tiszántúli kerületi Tábla’ házánál délutáni 3 órakor 
mindenik uradalomra nézve kiilönkülön tartandó nyil
vános á r v e r é s ’ utján a’ legtöbbet ígérőnek haszon
bérben ki fognak adattatni, még pedig az O-Fejértói 
uradalom ugyan jövő 1838. januarius’ lső  napjától 
számítandó 6 évre; a’ Margitai másik uradalom’ ré
szei pedig épen azon időtől kezdendő 4 esztendőre.

Sum in ás állományja a’ bérben adandó javaknak és 
nevezetesen: *

a) Az O-Fejértói uradalomban. Majorsági szántó
földek a’ P ó c s i j á r á s b a n  mintegy 355% a’ D a
ru k ut i j á r á s b a n mintegy 371%, L e n s c é d i ,  L i- 
g e t h i  és K o r h á n y i  nevet viselő irtás-földek mint
egy 1771, együtt mintegy 2704% hold majorsági ka
száló, mintegy 443 ember vágó, jobbágysággal közös 
legelő, mintegy 437 hold vágásokra felosztott erdő
beli haszonvétel, pálinkaház 4 üsttel, szőlőföld mint
egy 194% hold, nádló rét mintegy 280 hold. — Fél 
telkes jobbágy 73 , zsellér 75. Az Ó-Fej értói korcs- 
máltatásért, és ahhoz kapcsolt jogokért fizetnek a’ mos
tani haszonbérlők 1770 frtot, a’ száraz malmokért 90 
köböl gabonát, —— a’ M a g y i  korcsmáltatásért, vizi 
és száraz malmokért 260 frtot. Lábas jószágok : birka, 
juh 1900 darabon felül, jármos ökör 34 , gulyabeli 
szarvasmarha 80 , fejér bagoner sértés 300 , fekete 
mangolicza sertés is 300 darab.

b) A' Margitai vradalmbano. Az udvarbirói ház 
alkalmas lakószobákkal, istálókkal, pinterház műhely- 
ly e l, színnel és egy nagy kő pinczével. —  Major, 
szükséges lakó helyekkel, két rendbeli nagy istállók
kal és a’ csűrös kertben lévő csűrrel; kondásház, ehhez 
szükséges istálókkal. -— Két juhászház, három nagy 
juhakollalés egy fészerrel. ■— Patikai és kovácsházak, 
majorsági szőlők, és pedig K a i v a r i a  nevű két szü
retelő szinnel, sajtókkal, mintegy 300 kapás, a’ R ó
z s a  nevű, egy szüretelő szinnel és sajtókkal, mint
egy 150 kapás. —  Majorsági szántóföld 255 hold; 
kaszáló mintegy 689% hold. — A’ házi gazdálkodás’ 
használata alatt lévő legeltetés’ joga. —  Az erdő, 
mellynck kimutatandó része legelőnek használtatliatik, 
vágásokra lévén felosztva, minden évben vágás alá 
jön 32 hold, mellyből az uradalom’ némelly részeit 
jelenleg bérben tartó M a y e r  M ó z e s  izraelita ura
dalmi felügyclés alatt ’s maga’ költségén és maga’ ré
szére kivágat 400 öl tűzi fát, a’ mi ezenfelül marad, 
az is a’ jelen bérlethez tartozik. Jobbágyság: Margi- 
tán vagyon 614 ház 20% teleknyi úrbéri földekkel, 
mellyek után 1079 marhás és ide véve a’ lakók’ szolgá- 
latját is összesen 11,498 gyalog napot szolgálnak. Az 
úrbéri földektől pedig kilenczed dézmát adnak. —* A ’ 
G e n y i t e i  és Lük i jobbágyok pedig évenkint 1566 
gyalog napi szolgálatokat tesznek; de ezek dézmát 
nem adnak, állandó jövedelem évenkint mintegy 2750 
vfrt. Lábas jószágok, pepiniere birka 258, selymes birka 
2080; jármos ökör8 ;igásló 5; szamár 4 darab. Gaz
dasági eszközök , úgymint szekerek , ekék , hordók, 
kádak ’stb., mellyek az annak idejében készítendő 
számbavételi jegyzékben bővebben foglaltam fognak.

A' bérlés’ többi feltételei folyó évi noveinb. 14dik 
napjától kezdve határozóiakban megtudahatnak az alul- 
irtnál és az illető uradalmi helybeli tiszttartóknál, va
lamint szinte a’ fentisztcll t. kerületi tábla’ irnoki hi
vatalában.

Mindazok tehát, kiknek az itt megirt tárgyak iránt 
haszonbérlői szerződésre lépni kedvök Ieend, és a’ 
zárlat’ részére elegendő bátorságot nyujtandanak, az 
említett napi és helyi árverésekre ezer pengő forint 
bánatpénz’ letétele mellett ezennel meghivatnak. Költ 
Debreczenben oct. 10én 1837.

Nyitra-Ivánkai Vitéz György,
zárnok. (3)

Á r v e r é s .
Néhai H í i l í i t s y  J L a s z lo  itélőmester ur’ bírói 

zár alatt lévő tömegéhez tartozó, tekintetes Honth vár
megyében helyheztetett: K a l m a t l i  , K o r i  és 
l * a lá s t ! B Í  jószágok, valamint a’ l A t a s i  puszta 
is eladatni rendeltetvén , ugyanezeknek árverés’ utján 
való eladatása ekképen határoztatott meg; úgymint: 
a’ legközelebb bekövetkező 1838 esztendei januarius’ 
15ik najpán, a’ Dalmadi, Bori és Litasi pusztabeli 
jószágok a’ Dalmadi lakóházban , a’ Palásthi rész-jó
szág pedig a’ hely’ színén , ugyanazon esztendő’ és 
hónap’ 17ik napján a’ legtöbbet Ígérőnek el fogadatni. 
A ’ kikiáltásbeli sommák következendök: Dálmadra néz
ve nyolez ezer, Bori öt száz, Litasi puszta hét ezer, 
a’ Palásthi jószág pedig tizenkét ezer ezüst forint. — 
A’ licitálni szándékozók tartoznak a’ kikiáltásbeli som
mának egy tizedrészét bánatbér gyanánt azonnal és 
csak azért, hogy licitálhassanak, letenni; a’ ki pedig 
megveszi, az egész sommának egy harmadrészét 
azonnal köteles lefizetni a’ vagyon’ gondviselője’ kezé
be, a’ már előbb lefizetett bánatbérnek elvesztése alatt, 
melly bánatbér azonban azon egesz sommának első és 
azonnal lefizetendő harmadrészébe beszámítandó leszen. 
Ugyanazon egész sommának második és harmadik ré
sze a’jószágot megvevő’ kezei között egy biztos kötelez
vény szerint tökepénz gyanánt maradand mindaddig, 
miglen a’ concursualis perben a’ legfelsőbb helyről kine- 
kezett delcgationalis bíróság által hozandó végső ítélet 
vözönségessé nem fog tétetni; de olly formán minden 
esetre , hogy a’ birtok’ általadása’ napjától, ezen tőke- 
pénztől számítandó hat procentualis kamatokat a’ tömeg’ 
gondviselőjének minden esztendő’ végével rendesen 
fizesse. A ’ concursualis per végképen befejezve, a’ 
főméit. Curia által a’ feljebbvitel’ ösvényén lett meg
vizsgáltassa után az érintett egész sommának második 
harmadrészét, a’ végső ítéletnek kihirdettetése’ napjá
tól számítandó egy esztendő alatt, azontúl pedig hátrá
lnál adott utolsó harmadrészét szinte megint egy esz
tendő alatt illető kamatjaival együtt köteles kifizetni.— 
Hogy pedig a’ vevőnek abbeli terhe’ lerovására minden 
lehető könnyebbség eszközöltessék, a’ vagyon’ gond
viselője a’ vagyonőrt hátramaradott két harmadrészbeli 
sommat időközben is, de mindenkor a’ járó kamatokra 
figyelmezve és ezer conventionalis forinton alól nem, 
részenként is fel fogja venni. — Végtére a’ ki azon 
eladandó jószágokról bővebb tudományt kívánna ma
gának szerezni, az tekintetes Honth vármegyében Ba- 
gonyán lakását tartó báró N y á r y  Antal alispány ur
nái; Kis-Kereskényben lakozó B a k a y  Ferdinand ur
nái, a’ tisztelt megye’ 2dik főjegyzőjénél, ’s egyszer
smind a’ kérdéses vagyon’ gondviselőjénél; vagy pedig 
Királyfián B a j c h y  György táblabiró urnái és az ér- 
dcklctt concursualis per’ szorgalmaztatójánál magát je
lentheti. (3)

Nyomtatja Wigand Fridrik Kár.



PO ZSO N Y , k e d d e n
Tartalma:

a’ honi political ’s nempoliticai tárgyak , neveze
test) esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldipo- 
litieai tudósításoknak környülállásos és oily gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a' hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetményei;.

Ma g y á r  ország*.
O cs. kir. ap. Felsége m. Medgyesi báró M ed 

it y á n s z k y  Alajos urat, cs. k. aranykulcsost, a1 
nmélt. magyar kir. udv. Kamara’ alelnökét és t. n. 
Trencsén vármegye’ főispányi helytartóját, t. n. 
Nyílra vármegye’ főispányává méltóztatott kegyel
mesen kinevezni, ngy mindazáltal, hogy további 
legfensőbb rendelésig említett főispányhelytartói 
liivatalát is folytassa.

P est, nov. 12-
R e n n i e  ur tegnapelőtt estve 7 órakor innen, Becsnek 

véve útjá t ,  Londonba visszaindult, miután ittinulatásának 
egész idejét kirekesztőleg azon adatok’ összegyűjtésére hasz
ná l ta , mellyck egy Buda és Pest között építendő álló-hidnak 
jól megfontolt és átgondolt terve’ készítésére szükségesek. 
A’ nagyméltóságú m. kir. Helytartó - Tanács’ parancsára a’ 
legnagyobb készséggel és szívességgel közöltettek vele min
den a’ vízépítési igazgatóság által már régebben készített 
abroszok, metszetek, mélységvizsgálatok és más ide tartozó 
élőmunkák, mellyeket Rennie ur a’ legnagyobb dicséretet 
érdemlőknek talált , miután saját, minél tökéletesb meggyő
ződésére azoknak legnagyobb részét szorgosan átvizsgálta ’s 
újabb méréseket tett, mellyekből amazoknak lehető legnagyobb 
pontosságát és teljességét kitalálta. Most mar Rennie ur 
mindezen adatokból a’ szükséges kiszámításokat ’s igy ma
gát a’ tervet is elkészitendi, mellynek ide bekiildetését jövő 
évi februarius’ végére biztosan várhatni. Egy olly férjfiutól, 
kinek Ítélete a’ műtudományi, különösen vízépítési tárgyak
ban magában Angliában is úgy szokott tekintetni mint a’ 
legfőbb authoritások’ egyike, minden okkal és megnyug
vással csak valami jelest reménylhetni.

E ’ szerint örömmel szemléljük, hogy már ama’ má
sodik társaság is, melly a’ Buda-Pest közötti á lló-hid’ 
tárgyában a’ báró Sina’ nevét viselővel nem épen könnyű ver
senyre lépett, eleget tett azon kötelességnek, mellyet neki 
az országos küldöttség folyó évi június’ 9dikén tartott ülé
sében nyomtatott jegyzőkönyvének 16dik lapja*) szerint, 
az élőmunkák’ megtételére nézve elébe szabott; és most 
már meg kell várni, e’ két társaságnak mellyike fog az or
szágos küldöttség’ legközelebbi, a’ jegyzőkönyv szerint jövő 
tavaszszal tartandó ülésében — mikorra t. i. mind a’ két fél
nek be keilend terveit adni — egy nem csak egyes részeiben, 
hanem az egészet tekintve, jobb és czélszerübb tervet, me l l y  
és mi n ő  feltételekkel az országra nézve, benyújtani. Azon 
társaságnak, melly Rennie urat hívta meg, állása ugyan 
sokkal bajosabb, mint a’ báró Sina’ társaságáé, mellynek a’ 
jegyzőkönyv’ 9dik lapja szerint **) egyenlő jóságú tervek mel-

*) „E’ szerint nincs egyéb hátra, mint hogy ajánlatához képest az elő- 
leges munkákhoz hozzáfogván, terveit és egyéb adatait, ha lehet
séges, még a’ télen, vagy legfelebb jövő tavaszig bemutassa.“

**) „A ’ mi egyébiránt a’ vállalkozó által kívánt elsőbbségnek biztosítá
sát illeti, nyilván kijelenteni ke'nytelenittetik ezen kiküldöttség, 
hogy előre maghatározott elveinél fogva másoknak hozzájárultál 
semmi esetre ki nem zárthatván, illy értelemben b. Sinának elsőbb-

41. szám.

S z e r k e s z t i  ’s k iadja

B a l á s f a l r i  O r o s z  J ó z s e f .

N O V E M B E R ’ 3 1 . 1 8 » » .
Feltételek:

Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken ; _
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr._Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál 
vagy Wigand A. L . könyvarulasaban ; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyVmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’czím alatt küldetendök: » A' Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s ízetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

lett az elsőbbség már oda igértetett; Holott amaz az építés’ 
átadatását csak akkor reményiheti, ha tervei mi n d e n  e g y e 
b e k é n é l  j o b b a k  lesznek***). De tulajdonképen csak ez 
utóbbi feltétel látszik a’ dolog’ természetében feküdni, ’s az 
említett elsőbbi kitételekben kétségkívül nem más mint báró 
Sina iránt mutatott udvariság rejtezik; mert sokkal ismére- 
tesb az Országos küldöttségnek részrehajlatlan igazságszere- 
tete, mint hogy azt kétségbe hozni lehetne. Természetes, 
hogy csak általányosan méltatand a’ küldöttség minden benyúj
tandó tervet, mert más részről igen nehéz lenne, olly tárgy
nak technicájáról, mellyről olly nagy műértők mint Clark 
és Rennie urak előadták véleményüket, Ítéletet hozni. Mert 
bizonyára a’ nevezett urak is nem csekély szorultságban fog
nának lenni, ha valamelly törvénykezési tárgyról, melly pél
dául már a’ főméit. Curián keresztül ment, magyar törvények 
szerint itélniök kellene. — Rennie ur előlegesen semmi aján- 
tott vagy még ajánlható építési terv iránt sem nyilatkozott; 
mint okos, meggondolt’s mind elméletileg mind gyakorlati
lag kiművelt férjfiunak szándéka lévén, előbb mindent kellő 
nyugalommal megfontolni, megvizsgálni, kiszámolni, a’ min
den oldalróli hasznokat és károkat felvetni, ’s úgy azután a’ 
végeredményt és határozatot kimondani. Minden , a’ mi e’ 
részben a’ publicumban többektől hallható, csupán a’ beszé
lőnek nézetin ’s ohajtásin alapul, nem pedig Rennie ur’ nyi
latkozásin , ki még eddig meghatározottan csupán az általa 
is nagyszerűnek ismert vállalat’ egyik vagy másik módon es
hető k i v i h e t ő s é g é t  mondotta ki.

Fiume, nov. 2.
Legújabb tudósítások szerint a’ marhadög az Iső bánsági 

határőrző ezred’ kerületében egészen megszűnt; de a’ likkai 
’s 2dik bánsági ezredek’ kerületében még ollyformán uralko
dik , hogy a’ nyavalya’ kiütésétől fogva egész September’ utol
jáig 672re ment a’ lebetegedett marhák’ száma, mellyek kö
zűi 399 elveszett. — Zágráb vgyében is folyvást uralkodik 
még a’ marhadög.

Fiume, nov. 9.
A’ görcsmirigy-okozta elzárások és veszteglések Olaszor

szágban a’ cs. kir. birtokok ellen nagyobb részint már meg
szűntek. Ugyanis hivatalos tudósítások’ következtében min
den hajók, ’s a’ rajta lévő utasok ’s árúk, jöjjenek azok bár- 
melly ausztriai kikötőből, Velenczéből, Triesztből, Dalma
tá b ó l ,  avagy a’ magyar tengermellékből, az illető helybeli 
consulatus’ egészségbeli bizonyító-levelével ellátva, Nápoly- 
ország’ , Pápabirodalom’ ’s Toscana nagyherczegség’ minden

séget nem ajánlhat; figyelmezve mégis arra, hogy a’ vállalkozó is 
ezen közérdekű tárgynak előmozdításához hazafiéi buzgósággal leg
előbb járult legyen ; de tekintvén egyébiránt annak illy vállalatok
hoz megkívántaié összeköttetését és személyes hitelét, valamint e’ 
nehéz vállalat’ vitelére nyilatkozásából kitűnő elhatározott szándé
kát: kész őt arról biztosítani, hogy a’ mennyire tervei és feltételei 
másokéval egyenlőségben állani fognak, ezen esetben neki minde
nek előtt elsőbbsége leend.“

***) „Hogy mindazáltal valamint más vállalkozott’, úgy ezen társaság’ 
dicséretes fáradozásának is elég tétessék, ennélfogva ugyanaz ez 
alkalommal biztosittatik, hogy magokat jelentő vállalkozók közt, ha 
különben tervei és feltételei másokénál kedvezőbbek lesznek, a’ 
vállalatnak elnyerésére számot tarthat.“ (1. 16.)

kikötőiben, contumacia nélkül ’s szabadon bebocsáttatnak. 
Egyedül csak azon hajókra nézve tétetik még kivétel a’ 
római birodalomban, mellyek Velenczéből vagy Dalinatiából 
érkeznek, ’s azok addig, miglen az ottani kormány a’ görcs- 
inirigy’ tökéletes megszűntéről meggyőződést nem nyerend, 
7 napi vigyázat alá vannak rendeltetve.

F i u m e i  p i a  ez i á r  octoberben, pozs. mérő: tiszta búza 
3 íl. 10 kr.; kétszeres 2 íl. 40 kr.; zab 1 fl. 40 kr; borsó 
6 f . ; lencse 6 f. 20 k r .; bab 3 f. 20 kr.; burgonya 1 f. Iá 
kr. — Bécsi mázsa: széna 2 f.; szalma 1 f. 20 kr. Marha
hús 1 S' 5 kr. — Pozsonyi pint: bor 20—40 k r . ; ser 8 kr. 
Bécsi öl: kemény fa 7 f. 40 k r . ; legkisebb napi bér 36 kr. 
pengő pénzben.

A u s z t r i a *
() cs. k. Felsége’ legfensőbb rendeletc’ következtében S á n 

d o r  L e o p o l d  F e r d i n a n d  Főherczegért az udvari gyász 
nov. IGán felvétetett, ’s hat hétig változtatással, u. m. két 
első hétben, azaz 1G-29ikig a’ mély, aztán a’ négy utolsó hét
ben, azaz nov. 30tól december’ 27ig berekesztőleg a’ közép 
gyász fog hordoztatok — A’ gyászáhitatosságok Bécsben a’ 
cs. k. udv. sz. - egyházban a’ boldogultért nov. 16. estvéli 5 
órakor, a’ halotti mise pedig 17. délelőtti 11 órak. tartatott.

Becs, nov. 18.
A’ vasútnak ünnepélyes megnyitása , mellyen a’ felséges 

Udvar is megjclenend , mint halljuk , holnaputánra , e’ h.20- 
dikára , van határozva ; azalatt a’ gőzkocsik mindennap tesz
nek próbautakat Wagramba. Pontban egy órakor délután fogja 
a’ Fels, császári Család különösen e’czélra készült pompás ko
csiban Alsó-Ausztriának e’ legelső vaspályáját megnyitni. — 
A’ Londonba szánt rendkívüli török követ, S á r i m  efendi, 
tegnapelőtt utazott el innen, Pórison keresztül, Londonba.

E ’ hónap’ lOdike óta franczia színészek a’ Karinthiai-ka
pui színházban adnak mutatványokat. A’ két D o l i g n y  u r ‘s 
D o l i g n y  é s F r a d e l l a  asszonyságok kiváltképen tetsze
nek. Megjegyzésre méltó , milly kevéssé különböző a’ diale- 
ctus , mellyen e’ színművészek mindnyájan beszélnek, mit a’ 
legjobb német színpadokról sem lehet mondani , hol gyakran 
csaknem mindenik tag más-más dialectuson szól. — Angliá
ban , mint mondják, köz azon vélekedés, hogy az angol szí
nészed ügyet reformálni kell. Most ugyanis a’ bemenet igen 
drága, a’ drámaírók roszúl fizettetnek, a’ házak’ nagysága 
merő látványos darabok’ adatására csábít e l ,  a’ Drurylane 
és Coventgarden színházak’ egyedárussága (monopóliuma) a’ 
többit csaknem valamennyit tönkre juttatta ; egykét színészi 
talentum felette nagyon, a’ többiek igenis roszúl fizettetnek. 
— Az angol királyi ménes 1 5,782 guineen kelt el; Colonelt, 
mint hallik , bizonyos Tattersal u r l 500  guineen, Actaeont 
pedig báró Maltzahn vette meg 900 guineen; ez a’ két mén 
volt a’ ménesnek legjelesebb lova. — A’ nem rég kimúlt po- 
seni fő rabbinus E i g e r  Jakab’ halálát az itteni (bécsi) izra
eliták , kik közűi őt sokan ismerték , mindnyájan igen saj
nálják. Eiger köz tiszteletben álló férjfiu, ’s viselete, sok má
sokéval ellentétben, a’ cholera’ idejekor olly példás volt, 
hogy azt a’ porosz király nyilványosan megdicsérte. — Ugyan-

Visszatehintés utazásomra.
Az utazási gyönyör és tapasztalási vágy naponkint uj ba

rátokra ta lá l ,  mind a’ mellett i s ,  hogy némellyek azt már 
m a n i á nak csúfolgatják. A’ d e u t s c h  er  C o r r e s p o n d e n t ’ 
nem tudom mellyik számában olvastam, hogy a’ r a j n a i  vi
déken utazók’ száma közönségesen husz-huszonöt ezerre szo
kott menni, az idén pedig a’ százötven ezeret is meghaladta. 
Ilonunkban, úgy hiszem, a’ „Hitel“ volt a’ gerjesztő, hol bő 
tapasztalásból adatik elő az utazás’ haszna, ’s igen szépen 
tanácsoltatik a’ gyalog-, egyedül és kevés pénzzel való uta
zás. Ha a’ kevés alatt a’ jeles szerző nem az elegendő, vagy 
szükséget fedező mennyiséget értené, úgy kissé baratságta- 
lan volna tanácsa, mint az én utazásom után is következtet
heti majd az érdekelt olvasó. Én azonban sokkal kevesebbet 
utaztam, hogysem abból merített tapasztalásommal mint re
former vagy tanácsadó mernék föllépni, csupán némi kis uta
sítást kívánok azon fiatal honfiak’ számára közölni, kik uta
zásra készülnek; a’ már utazottaknak pedig, reményiem, ked
ves leend ollyanokra akadni, mellyeknél majd mintegy messze- 
hagyott ösmerőseikre emlékeznek.

Már többször hallottam korholva vitatni, hogy sokan men
nek utazni, kik hazájokat sem ösmerik. Én, noha előbb utaz
tam meg az édes hont, mintsem abból csak egy lépést tettem 
volna is ki: mégis ellenkező értelemben vagyok azokkal, ’s 
szinte azt tanácsolnám, hogy előbb csakugyan a’ külfölddel kell 
megösmerkedni, hol sok szépet és jót tanulván , úgy gazdag 
tapasztalással ’s világos szemmel lássa azután honában a’ 
különbséget; mert nagyon hihető, hogy azon ó ’s már hála 
az égnek, nagyon kiavult hatalmas előítélet: „extra Hungá
riám“ is onnan eredt, hogy némelly honát ösmerni kívánkozó 
csakugyan bukkant némi jóra itt is, ’s megelégedvén azzal,

erősen hitte , hogy „si est vita, non est ita“ ; holott valóban 
a’ világ a’közlekedés által nyerte műveltségét és messzehaladt 
tudományát.

A’ tapasztalás és tudományos műveltség’ kedvéért utazók 
is ritkán hasítják ki tervökből a’ gyönyört is ,  ’s igy az uta
zásnak első és fő föltétele mindig a’ drága pénz marad, ez a’ 
vezércsillag, ez szab határt és korlátokat. A’ ki a’ fenérintett 
módon kevés pénzzel szándékozik utazni, az el ne mulaszsza 
a’ különböző pénznemekkel megösmerkedni. Az illő helyen 
majd többet jegyzek meg. — A’ külföldön uralkodó jó rend 
megkívánja, hogy mindenki ’s mindenkitől biztosittassék, mi
nélfogva ott útlevél nélkül —- mint hazánkban — nem utaz
hatni. Az ausztriai birodalomra elegendő a’ vármegye’ útle
vele is, mi az alispánytól elegendő kibizonyítás mellett min
den nehézség nélkül szolgáltatik ki. A’ birodalmon kívüli uta
zásra a’ Helytartótanács Budán és az udvari magyar Cancel- 
laria Bécsben adják az engedelmet, hova a’ vármegye’ útleve
lével kell folyamodni. Itt több akadályok vannak, miértis az 
útlevél’ kiadatása hónapokig nyúlik, ’s igy jóelőre kell arról 
gondoskodni. —- Az utazás’ módjára nézve csupán a’ gyors
kocsik nem ajánlhatók czélvesztés nélkül, kivévén a’ kisebb 
téreket, egyébiránt Magyarországon kívül számos a’ mód és 
alkalom, ’s van is utazó mindig, ’s épen ezen hiány oka, 
hogy annál kevesebb az utazó nálunk ; mert az utazás’ le- 
hetsége szerzi az utazókat. A’ most alakuló szállító alkalmak 
bizonyosan szerencsés következéssel birandnak. Végtére ha 
valaki haszonnal óhajt utazni, elmulhatlanul raegkivántatik, 
hogy tervét előre készítse k i,  mire az idegen nyelveken irt 
több utazási Írások nagy segítségül vannak. Az ausztriai bi
rodalomra különösen ajánlható : R e i s e h a n d b u c h ,  Schmidt 
Adolftól Bécs 1836 , a’ többi külföldre Reichmann adott egy 
remek müvet, Berlin 1837, egy igen pontos földképpel.

Olaszországra nézve Majlandban jelent meg 1837 G u i d e  
de v o y a g e u r  en I t a l i e ,  több földképpel és planumok- 
kal.

Julius’ 28án léptem Pesten a’ N á d o r r a ,  teli szép re
ménynyel ’s ,  a’jövendő gyönyörön függve, úsztam Bécsig a’ 
már ösmert V i s e g r á d  alatt. Ezen vidék varázs hatással 
bir a’ gőzhajóra, mert Váczot vagy Esztergomot elhagyván, 
imittamott már emlittetni hallik, ’s lassankint az egész ha
jón Visegrádra hajlik a’ beszéd, mig egyik elragadtatva nem 
említi jelenlétét; ekkor látszik a’ legnagyobb elevenség, min
den a’ fedezetre sie t,  a’ nyugvók fölugranak, a’ játék meg
szűnik, még az ebédtől is oda gyűlnek, néha a’ komor ’s fer
geteges idő’ daczára is. Némellyiket a’ pompás rom a’ hon’ 
hajdani korára ’s különösen az igazságos időkre emlékezteti, 
mig mások a’ kies vidék’ gyönyörűségében fürödnek. Előbb 
a’ hajós nép egy pár ágyulövéssel tisztelkedett. — Komárom
ban uj utasokat és fát vett föl a’ Nádor ,  vajha illyenkor fris 
vízzel is ellátná magát, mi nagy kellemül lenne, ’s még majd 
némelly utazó egész szerénységgel írhatná napkönyvébe, hogy 
Komárom’ partjainál kikötöttünk ’s édes vízzel ellátván ma
gunkat, megeresztők vitorláinkat. — Pozsonyban sokan elha- 
gyák a’ hajót ’s kocsival rándultak Bécsbe. Én a’ gőzösön 
létező kellemektől nem akartam megválni, de másnap elég 
okom volt a’ jó példa ’s hívás’ nem-követését megbánni; mert 
mind a’ mellett, hogy a’ gőzös sokkal későbben érkezik 
Bécsbe mint kocsi, többe kerül, ’s a’ kiszállás nagy ízetlensé
gekkel történik. Egy órányira a várostól tartós zápor alatt 
kelle a’ parton holmiaink’ felkutatását nézni ’s még ezután 
is letartották azokat, a’ teherhordók irák krétával mindenikre, 
hova fog szállani birtokosa ; de illyenkor a’ nagy zavarban a’ 
fölcserélés könnyen incgeshetik, valamint meg is esett, ’s 
minő kellemetlenség, ha valaki a’ kijelelt fogadóban nem kap-



itt igén természetesnek találják, hogy Glarus cantonnak ca 
tliolicus papsága vonakodik az nj sclnveizi alkotmányra föl- 
tételetlen hitet letenni , minthogy ebben tőlök a többi közt 
az kívántatik, hogy bizonyos esetekben a’ gyónásban hallot
takról a’ felsőségnek jelentést tegyenek. A glarusiak el lát
szanak feledni, hogy a vallási meggyőződést sem hatalom
szóval ledörötfni, sem üldözés áltál megnyerni nem lehtt, 
miután nem sz^égyenkedtek mind e’ két eszközhöz folyamodni 
ama’ vonakodás’ következésében. — A’ legújabb tudósítások 
Spanyolországból, különösen a’ választáskori történetek Ca- 
dixban, Malagában, Barcelonában ’s m. h. újólag azt mutat
ják, hogy minden országban inkább a’ nyilványos erkölcsök’ 
javítására kellene jó és épületes tanítások által hatni, mint 
a’ törvényhozásra újabb és újabb törvények által. — Angliá
ban közös a’ lelkesedés a’ íiatal királynéért, ’s azon meg
győződés, hogy a’ parlamentnek azon része fog győzni , 
melly a’ múltnak jótéteit a’ jövőnek kivánatival legjobban ki
békíteni ’s összekapcsolni tudandja. Egyébiránt bármi sok 
történt is már eddig Irlandra nézve, mégis mindezt csak úgy 
tekintik, mint kezdetét a’rendszabások’ egész sorának, mely- 
lyek még következendenek és mellyeknek következniök kell; 
mert a’ catholicusok’ emancipatioja csak akkor lesz egészen 
bevégezve, ha a’ protestánsok és catholicusok közt nem lé- 
tezend többé egyéb különbség mint a z , hogy egy Istent kü
lönböző formákban imádnak. Minden ember csodálta O’Con- 
nellnek az irlandi egyesületet feloszlató beszédében azon do- 
logisméretet, erőt és észt, mellyekkel a’ titkos társaságok 
és szövetkezések ellen nyilatkozott. — Ugyancsak Angliában 
igen meg vannak elégedve a’ fenyitő törvényeken tett legú
jabb változtatásokkal, hol igen sok esetben a’ halálbüntetés 
eltöröltetett. Mig ez utóbbi években annyi kor- és czélszerü 
létesült Angliában, Francziaország a’ júliusi revolutio óta 
egyetlenegy nagyszerű és üdvös törvényt sem hozott. Kezdik 
ezt ott végre érezni, mert az adók lényegileg nem kevesbit- 
tettek, és az emberjogokról, ministerfelelősségről, világpol
gárságról ’s t. elf. minden sok fecsegés mellett is Franczia
ország tiltó rendszert követ, ’s a’ központosítás’ dühe által 
Párisban szüntelen forró lázt,  mint járványt, tart fen, mig 
a’ minden jogaiktól ’s önállásuktól megfosztott tartományok 
és kisebb várasok hideg- lázban szenvednek. Itt is elkezdenek 
végre panaszkodni az utóbbi kamara’számos tagjainak botrán- 
koztató viseletc felett , kik küldetésüket csak hivatalok’, nyug- 
pénzek’, vagy a’ karzatok’ tapsai’ elnyerésére használták; de 
csak igen kevesen tárták szemök előtt a’ közjót. Sok követ 
most csak előre letett politicai hitvallása után választatott 
meg, ’s úgyszólván , utasításokkal küldetik a’ kamarába. — 
Mint hallik, Constantineban a’ franczia seregek közt hatal
masan kiütött a’ cholera. E ' ‘ '.

fagybritaiinia.
Egy londoni levélben november’ elejéről ezek foglaltatnak: 

„Az általányos figyelem jelenleg csaknem egyedül a’ novem
ber’ 9kei iinnepélylyel foglalkozik , melly napon a’ királyné 
London’ polgárait társaságával fogja szerencsésíteni. Ez ama’ 
nap, mellyen az ujon-választott főbíró (lordmayor) hivatalá
ba lép , ’s a’ királyné csak az előbbi uralkodók’ példáját kö
veti, midőn országlása’ kezdetén a’ londoni polgárságot e’ 
napon látogatásával megtiszteli. Mihelyt a’ királyné ebbeli 
szándékát kinyilatkoztatá , azonnal egy biztosság választatott, 
melly az ünnepre teendő készületekről ’s annak elintézéséről 
gondoskodjék; de ezen biztosságnak rendeléseiért sok meg
támadást kellett szenvednie. Többek közt az idegen követek 
meghivattak, de nőjeik nem,  ’s ugyanez történt a’ főnemes

hat szállást. Esős idők’ tekintetéből legalább deszkából le
hetne a’ parton egy bódét állítani. —

A’ császárváros, melly kereskedési, mesterségi, művészi és 
tudományos intézetekkel gazdag, a’ nagy világgal képes az 
utazót megösmerkedtetni. Ilonosim nálamnál talán jobban is 
ösmerik azokat, ’s igy festésökkel fölhagyok, annyival is in 
kább, hogy én pádagogiai utazást kívánván tenni, egész íi g y el
memet erre szorítottam. A’ „Theresianum“ ittlétemkor a’ 
történt szerencsétlenség miatt fel volt függesztve. A’ „Sz.- 
Anna-intézet“ kedvesen lepe meg. E’ jeles iskolák is M a r i a  
T h  e r e s i á n a k  köszönik alapításukat, a’ dicső emlékű csá- 
czárné mintául állíttató azokat a’ többi normális iskolákra, 
minek az ausztriai tartományokban üdvös hatása volt. Bol 
dogult F e r e n c z  alatt feloszlott ugyan; de a’ polytechni- 
cum által uj tökélyesítést nyert. A’ „lövvenburgi intézet“ a’ 
piaristák’ kezében van ’s csupán annyival különbözik a’ tatai 
convictustól, hogy ott a’ philosophiai tudományokat is végez
hetik a’ növendékek. A’ jeles egyetemen kívül, melly hat- 
vanegy tanítót számlál, Bécs három gymnasiummal, hetvenöt 
német kis iskolával, hat kisgyermek iskolával ’s több privát 
nevelőintézettel bir; ezen utolsók közzé tartozik „Fekete’ in
tézete“ is, mellyben a’ növendékek a’ négy grammaticalis is
kolákra taníttatnak a’ magyar rendszer után. Bécs’ környéke 
elég tanúság a’ lakosok’ vagyonosságára és vidám életmód
jára, midőn a kellemes faluk szebbek városainknál, ’s foly
ton telvék bécsi vendégekkel. Az idén uj érdeket nyert a’ vi
dék a’ mindinkább divatozó vizgyógyintézet által, mellyet a’ 
széles tudománya és ritka műveltségű dr. G ra  ni c h s t ä d t e  n 
állított fel. Sajnálom, hogy a’ most annyira érdekes intézet
tel közelebbi ösmeretségbe nem juthattam , azonban a’ derék 
alapító’ bő tapasztalása után reménylhető, hogy ott még a’ 
g r á f e n b e r g i  hiányok és kellemetlenségek is kipótolva 
leendnek. — Nyaratszaka a’ b a d e n i  kirándulás igen jutal- 
mas, foképen szép időben, midőn az egész fürdői társaságot 
együtt láthatni délben és estve a’ jelesen világított sétahelyen. 
Az ut igen kellemes a’ kies Helenavölgybe Károly Főherczeg’ 
w e i l b u r g i  kastélya felé, honnan a’ kilátás elragadtató 
gyönyörűséggel bir R au  h en s t e i n ,  Ra u h e n e c k  és S c h a r 
f e n  e c k  váromladékokra.

Becsből az ut N e u s t a d t i g  a’ puszta síkságon unalmas,

ségre nézve is. Ezt természetesen a’ dámák az udvarnál igen 
rósz néven veszik, ’s most naponkint gunyiratok (pasquill) 
készíttetnek a’ polgárok’ rovására. A’ Cityben egy párt ala
kult, melly igen hevesen kelt ki azon utczák’ megvilágitása 
ellen, mellyeken a’ királyné visszatérendő ; azonban e’ párt 
nem boldogult; mert az uj lordmayor (gyertyaöntő) ezéhtár- 
sai ellen természetesen el nem követheté azon csínyt, hogy 
illy roppant olaj- és faggyufogyasztásnak ellene dolgozzék; 
sötinkább igen buzgón pártolá a’ világítást, ’s ez tehát nem 
fog elmaradni. Mihelyt e’ vendégségnek vége lesz, a’ figye
lem mindjárt a’ parlament’ megnyitására ford illand. Mint 
mondják, megegyeztek az iránt, hogy az alsóház’ régi elnö
kének isméti megválasztásában üe ellenkezzenek: azonban J. 
R u s s e l  lord a’ vele barátságban levő tagoknak levelet irt, 
hogy az első ülésben mindnyájan megjelenjenek, mi az a l 
sóházi elnök fölött történhető szavazásra mutat. Az elnök- 
választás’ bevégeztetése után a’ ház néhány napig tagjainak 
fölesketésén kívül más dologhoz nem foghat. Aztán a’ király
né formaszerint s’ trónbeszéddel nyitandja meg a’ parlamen
tet, a’ trónbeszéd’ szerkesztésétől fog függeni, javasolhat e az 
oppositio némi változtatást vagy igazítást pótlékul a’ trónbe
szédre válaszképen küldendő felíráshoz. Ila a ’felirás ellenmon
dás nélkül fogadtatik el, a’ mi igen hihető, a’ ház mindjárt 
az udvartartási költségjegyzék (civilliste) fölött kezd tanács
kozni’s annak bevégeztével januarius vagy februarius hónapig 
el fog oszlani. Legalább mindnyájan igy vélekednek a’ par
lamenti munkálatok’ folyama felől. Egyébiránt e’ tekintetben 
még mindig nagy bizonytalanság uralkodik , nem lévén tudva 
a’ pártok’ viszonyos (relativus) ereje. Némellyek nagy fontos
ságúnak tartják azon nyilatkozását W e l l i n g t o n  herczeg- 
nek, miszerint M e l b o u r n e  lordnak segítségül akar lenni 
az irlandi ügyek’ elintézésében. De e’ nyilatkozás igen fölté
teles volt, ’s ennélfogva a’ herczeg nehezen tarthatta magát 
általa előre kötelezettnek.“

London , nov. 7-
A’ holnapután Guildhallban tartandó nagy lakomához a’ 

londoni testület’ tagjai’ ’s hitveseik’ bebocsáttatására nézve 
következendők a’ rendszabályok: 1) A’ testületnek minden 
tagja hozhat magával egy nőt. 2) Egy nő sem bocsáttatik be, 
hacsak azon tagtól személyesen nem vezettetik, kire a’ bee- 
resztési jegy szól. 3) Belépti jegyét senki másnak nem ad
hatja. 4) Nők fekete ruhában, urak fekete vagy tarka nyak- 
ravalóval be nem bocsáttatnak. 5) Minden nő, ki ő felségé
nek bemutattatni kíván, köteles egy jegyet, mellyre neve vi
lágosan fel van Írva, magával hozni; mindazáltal csak a’ 
testülettagok’ hitvesei mutattathatnak be. 6) A’ tagoknak be
bocsátása Guildhallban egytől harmadfél óráig tart délután. 
7) Három óra után senki semmi szin alatt be nem bocsátta
tik. 8) A’ községtanács’ tagjai köpönyegeikben, és nőjeik 
két sorban állanak a’ Guildhallon keresztül haladó ut’, vala
mint fent a’ tanácsházba vezető lépcsők’ két oldalán, hogy 
a’ királyné’ megérkezését lássák, ’s azután kiki nyomban a’ 
csarnokban rendelt helyére menend. 9) Minden tag köteles 
tiszti palástját hordani, ’s mindaddig, mig a’ királyné a’ 
csarnokban mulat, helyét nem szabad elhagynia. 10) Min
den Guildhallba bocsátott nemes, hacsak tiszti vagy tenge
részeti vagy katonai egyenruhát nem hord, udvari díszruhá
ban , hajzacskóval ’s karddal köteles megjelenni.

A’ „Morning-Post“ igen boszankodik, hogy a’ londoni 
tanácsbeliek’ hitvesein ’s leányin kívül az egész szépnem ki 
van a’ lordmayornapi vendégségből rekesztve. Egy a’ királyné’ 
tiszteletére rendelt ünnepélyen — úgymond e’ hírlap — igen
is illett volna a’ főnemességnek ’s az előkelő asszonyvilág
nak színét a’ fejedelemnő köré gyűjteni; csakhogy akkor a’

a’ változó távolságban levő nagy épületeknek magas, sötét 
füstöt okádó kéményei gőzgyárokat gyanittatnak. Neustadt ha
zánk’ azon szomorú történetére emlékeztete, mellyben két, egy
kor dicső nemzetség kiveszett. Emléköket a’ plebania-templom’ 
külső falai tartják. Az 1833ki tűznek, melly az egész vá
rost elborítá, némelly borzasztó nyomai máig is láthatók. — 
Csak G l o g n i t z  felé nyílik meg a’ vidám tájék és S c h o t t -  
wi n  felé mindinkább nő a’ várva várt vidék. Schottwin 
felett rémítőbb sziklákon mint Beczkó , terülnek el K l a m m ’ 
felséges romjai, a’ meredek sziklák’ üregei falazvák ’s pus
kalyukakkal vannak ellátva , az átelleni sziklák hasonló erős
séggel bírnak ’s alig hagynak négy ölnyi nyílást az útnak. 
A’ városka utolsó helység Ausztriában, ’s egy felette magas 
hegyen visz az ut Stiriába. A’ hegytetőn áll a’ határoszlop. 
A’ hegyről leérvén a’ mi i r z i  tündérvölgy nyílt meg, melly 
Grúzig vitt ’s majd szőkébb majd tágasb lön; de szüntelen 
gyönyörű és elragadtató. A’ sok vashámorok’ kalapálása ’s a’ 
fűrészek’ eleven ugrálása, Sajóvölgyre emlékeztettek, a’ hegy’ 
alján pedig a’ szép kastélyok és omladékok Vág’ völgyét áb- 
rázolák, gazdasági tekintetben azonban hasonlíthatlanok; itt 
a’ vad és silány természeten a’ mesterség ’s ipar uralkodik fá
radhatatlan szorgalmával. Milly öröm mindenütt, még a’ leg- 
magasb hegyek’ kopár szikláin is ,  hova hátukon hordják a’ 
földet és szinte úgy kévénkint le az istenáldást, a’ legszigo
rúbb rendet lá tn i! A’ trágyát a’ fenyők’ leégetett levelei pó
tolják. Schmidt’ kézikönyve igen pontosan jelelt ki mindent, 
’s igy ezzel és messzelátóval fegyverkezve, valódi gyönyörrel 
futottam át a’ völgyet. A’ lakosok alkotásukra nézve feltet
szőképen különböznek, a’ nőnem ép, erős növésű ’s igen ele
ven, midőn a’ férjfiak csupa nyomorú alkotással bírnak ’s leg
alább egyiigyiieknek látszanak; a’ szolgálatot is a’ fogadók
ban pinezérek helyett leányok teszik. — Estve 9 órakor ér
tem Grázbe. Peregriny Elek.

(Folytattatok.)

A’ íársasási alku ’s a’ pkilosoplttisok.
(Folytatás.)

Hanem k ik  ezen társasági alku’ contrahensei, legyen az 
már a’ nép és fejedelem, vagy csak a’ nép’ egyes individuu
mai közt kötve? Kik sajátképen a’ p o l g á r o k ,  ki tartozik a’

tanácsbeli uraknak állani kellett volna ’s ntáníátni, valljon 
a’ szolgálat jól megy e? már pedig ő kegyök sokkal jobban 
ismerik az élet’ kényelmeit, minthogy loyalitasuk meg ne 
szaladna, mihelyt arról van szó, hogy székökről lemondja
nak csak azért, hogy a’ királyné legalább néhány illő rangú 
és neveltetésül asszonyság’ társaságában legyen. Ekkor min- 
denik tanácsnok felkiált, hogy a’Moyalitas ugyan jó dolog, 
de egy jó ebéd csak mégis jobb. Semmi más testület, az 
egy london-városi tanácson kívül, sem birta volna magát 
arra határozni, hogy egy a’ királyné’ trónfoglalásának meg- 
ülésére adott ebédtől Angliának minden nemesasszonya ki- 
zárassék, csakhogy neki ’s feleségének és leányainak jusson 
hely.

Szombaton, nov. 4dikén , mialatt a’ királyné Brigthc.nból 
a’ Buckingham-palotába kocsizna, egy jó külsejű ember hir
telen , fenyegető ököllel, a’ kocsi’ ajtajához ugrott ’s több 
ocsmány szidalmak után felkiáltott: „Majd lekaplak én té
gedet a’ thronusról anyáddal együtt!“ — Ezzel olly sebes 
szaladásnak indult, hogy hamarjában nem lehetett megkapni. 
Azonban a’ rendőrség csakhamar nyomába jutott ’s őt más
nap reggel oxford utczai lakásán elfogó. Az ember’ neve 
Go o d e  János, volt kapitány a’ lOdik számú huszárezredben. 
Elfogatásakor féktelenül viselte magát ’s a’ rendőrnek szü
netlenül azt kiáltozó fülébe, hogy ő törvényes urok nekik ’s 
királya Angliának. Csak nagy bajjal lehetett őt a’ lent álló 
bérkocsiba tömni ’s a’ beliigyministeri titoknokhivatalba vinni. 
Útközben a’ kocsinak minden ablakát összetörte, hánykódott, 
ordítozott. Vallatáskor, szinte kiáltozva, ismétlő: hogy ő 
Angliának királya, II. J á n o s  király, ’s hogy uralkodásának 
most már nyolezadík éve foly. — Mivel kétség sincs , hogy 
az ember őrült, zár alá Lették ismét; Ildikén újólag ki fog 
kérdeztetni.

Az érintett botor merényről: egy londoni levél nov. 7ről 
még a’ következő körülményeket] közli: ,,A’ királyné világo
san megértette a’ fenyegető ’s csúfoló szavakat, ’s mihelyt 
a’ kocsiról leszállóit, mindjárt megparancsolta C a v e n d i s h  
ezredesnek, fölovászmesterének, hogy azon embert fogassa 
be; de sehol sem akadhattak reá; mivel pedig mellén egy 
nagy csillagot hordozott, úgy vélekedtek eleinte, hogy az 
valamelly főrangú külföldi. Azonban egy rendőrszolga a’ le
írásból, mellyet az inasok vele azon emberről közlöttek, azt 
következteté, hogy az talán ugyanazon G o o d e  "nevű kapi
tány, kit ő f. e. május’ 24kén-(a’ királyné’ születésnapján) 
elfogott volt, mivel a’ Kensington-palota’ kertjébe a’ falon 
általmászott. Vallatásakor ismételő akkori nyilatkozásait, 
tudnillik hogy ő IV. György’ és Karolina királyné’ fia, Mon- 
tague-IIouseben született ’s a’ királynét, ha megkaphatná, 
darabokra tépné. Mindenről, mi a’ királyi családot nem érde
kelte, igen okosan beszélt; de mihelyt a’ királyné’ neve em- 
littetett , azonnal diihösségbe jött. 2000 font sterlinget kel
lett volna jövendőbeli jó magaviseletének kezességéül leten
n ie ; de ez nem telvén tőle, börtönbe vitetett. Útközben kö
nyökével a’ kocsiablakokat mind kiütötte ’s a’ kapu előtt álló 
őröknek ezt kiáltó: „Anglia’ őrei, teljesítsétek kötelességte- 
ket ’s mentsétek meg fejedelmeteket!“  Különben szép em
ber ,  barna hajú ’s 41 esztendős.“

A’ „Standard“ kinyilatkoztatja, hogy a’ conservativ-párt 
parlamenti munkálataiban minden ármánytól tartózkodni fog, 
’s hogy névszerint az ülés’ kezdetén a’ két párt között tete
mes összeütközésre nem keriilend a’ dolog; mivel a’ conser- 
vativek, mérsékleti és józan politicájok mellett állhatatosan 
megmaradván, magokat csupán a’ védállapotra szorítandják. 
— E ’ nyilatkozást a’ „Times“ teljes tetszéssel fogadja ugyan; 
mindazáltal inti a’ conservativ-pártot, hogy azért ne kése-

n é p h e z  és ki nem? E ’ kérdésekre is a’ hányffő annyi a’ 
felelet a’ philosophusok közt. Legkövetkezetesbjök C o n d o r -  
c e t ,  marquis de V i l i e t t e ;  W o o l s t o n c r o f t  asszony, 
wiirzburgi professor B e h r  és többen az asszonyoknak és ha- 
jadonoknak is kívánnak szavazatot adatni, mivel azok is em
berek ’s igy minden emberjoggal kell élhetniek. Ugyde ez 
lehetetlen, vitatják mások, mert asszonyok és leányok már a’ 
férjek’ és atyák’ hatalma alatt vannak ; különben is gyakran 
bizonyos állapotba ju tnak , melly nekik a’ politicai jogok’ 
gyakorlását és köz hivatalok’ viselését, egy időre legalább, le
hetetlenné teszi. E’ szerint a’ nők a’ köz polgárjogból ki van
nak zárva, ’s az embernemnek fele az úgynevezett rabszol
gaságra kárhoztatva;/olly annyira, hogy a’ régi, nagyszerű 
természetállapot a’ nőkre ’s szabadságukra nézve kedvezőbb 
mint az alkotmányos; mert amabban rendszerint függenek 
ugyan a’ férjfiaktól, mivel általában inkább szorulnak táplá
lóra ’s védelmezőre mint amazok; de e’ gyámság alól néha 
ki is juthatnak; mint özvegyek vagy lányörökösök gazdagok
ká, hatalmasokká és függetlenekké válhatnak, sőt példák van
nak,  hogy nagyszámú férjfiak felett bölcseséggel , hatalom
mal és dicsőséggel uralkodtak. — Az azonban még nem 
elég, viszonoz egy harmadik párt, hogy az asszonyok és ha- 
jadonok a’ társasági alkutól eltávolíttassanak; a’ fiúgyerme
kek is atyai hatalom alatt vannak ’s igy képtelenek politicai 
jogok’gyakorlatára. Következéskép ezeket is ki kell rekeszteni, 
’s az eredetkori polgárközönséget csupán felnőtt férjfiakra 
szorítani, mi mellett azonban még meghatározandó marad, 
mikor ju t  az ember az észszel élhetésre, mikor szabadul ki az 
atyai hatalom alól, ’s kinek van joga ezek iránt határozni, 
midőn még semmi törvényhozó, semmi felsőbb hatalom nem 
létez. —• Én kiszabadítom Kegyeteket a’ zavarból, felkiált 
egy negyedik: a’ belső családi viszonyokat egészen el kell 
Kegyeteknek mellőzni, a’ nagy és kis gyermekeken kívül van
nak még a’ természetállapotban különböző szolgák i s , kik 
vagy szükség vagy önkénytes szerződés által uraiktól ’s főbb
jeiktől függenek. Most tehát látják Kegyetek, hogy a’ társa
sági alku magok a’ szolgák közt nem köttethetik , mivel az 
rájok nézve haszontalan ’s lehetetlen volna; de az urak és 
szolgák közt együttvéve sem, mivel ezek egymáshoz szabad
ságra nem hasonlók, ’s a’ nagyobb urak számos cselédségük-



delmezzék, hanem mindjárt az ülés’ első napján pontosan 
megjelenjen a’ maga helyén, nehogy távollétéböl a’ conser- 
vativ-iigyre nézve rósz következések származzanak, mellye- 
ket későbben nem lehetne talán jóvátenni. Ila mindjárt kez
detkor, tudnillik még karácson előtt, nem volna elegendő 
conservativ-tag jelen , — mond a’ „Times“  — ez háromféle 
tekintetben- vonhatna maga után rósz következéseket. Akkor 
ugyanis a’ ministeriurn a’ parlament’ végén revolutioi rend
szabályokkal állhatna hirtelen elő ; a’ királyné hibás nézetet 
nyerhetne az ország’ indulatáról ’s a’ conservativek iránti 
bizodalmát elveszthetné, ’s az ingadozó parlamenttagok, kik 
— mint tudva van — még elegen léteznek, arra kényszerítve 
érezhetnék magokat , hogy ismét a’ whigekhez pártoljanak.

Az idei polgárhatósági választások az angol városokban, a’ 
mennyire tudva vannak , keveset változtattak a’ pártok' hely
zetén a’ községigazgatásokra nézve. Általában sokat vesztet 
tek political fontosságukból azon körülmény által, raelly az 
utolsó egyetemi parlamentválasztáskor jőve világosságra, tud
nillik h ogy egyik vagy másik párt’ felsösége a’ községtanács
ban kevés befolyást gyakorol a’ parlamentválasztásokra. A’ 
szabadelmüek legnagyobb előmenetelt tesznek Liverpool, Nor
thampton , Exeter, Andover, Leicester, Boston, Notting
ham,  Coventry és Stamford; a’ toryk pedig Norwich , Hull, 
Dover, Shrewsbury, Kingston, York, Colchester és War
wick városokban. Bristol mindenik pártból egyformán válasz
tott a’ tanácsba.

A’ „Gazette“ szerint G y ö r g y  cambridgei kir. herczeg a’ 
brit hadseregnél ezredessé neveztetett ki.

Az irlandi főegyesület’ eloszlatásáról a’ „Morning-Herald“ 
következőleg ítél: „Az izgató a’ főegyesületnek, ezen irlandi 
„nemzeti gyülekezetnek“ épen olly könnyen véget vetett, 
mint azt létre hozta. Semmi sem bizonyíthatja világosabban, 
mint az illyes jelenet, hogy a’ politicai zavarodás Irlandban 
jelenleg nem a’népsérelmeknek , hanem politicai nagyravágy- 
ásnak szüleménye. Általányos megelégedetlenség valamelly 
népben , inellynek forrásai valódi elnyomattatásban és szen
vedésben vannak, nem engedi magát egyetlen ember’lchelete 
által meggyujtatni ’s eloltatni. A’ pártszülte mozgás ellenben 
élvagy h a l , gyulád vagy kialszik , azoknak akaratja szerint, 
kik annak mesterséges táplálatot adnak vagy azt tőle elve
szik. A’ szerző saját munkáját szétbonthatja; igy U’ Con-  
n e l l n e k  sem volt nehéz, lázadó egyesületének lobogó patri- 
otismusára egy kétsziniileg békéltető beszéd’ oltókupját bo
rítani. De a’ protestáns elvek’ ’s alkotmányos kormány’ ba
ráti ne hagyják ,,a’ békités’“ ezen mesterséges fogása által 
ébrékenységöket elszenderittetni, mellynek czélja nem más, 
mint a’ ministereket olly helyzetbe tenni, hogy a’ trónbe
szédben „az irlandi csendességre“ valamelly ezélzást szúrhas
sanak. Valójában igen könnyenhivőnek kellene azon angol
nak lenni, ki O’Connell’ mérséklésének elhivésére magát en
gedné beszéltetni , mivel a’ dühös bajnok most egy ravasz 
jezsuita’ kámzsáját ölté fel ’s uj szerepéhez képest szólott. 
A’ próbatét: baromi erőszak’, vér és lázadás’ fenyegetései
vel Anglia’ pairjeit az izgatónak, kinek ő felsége’ ministe
rei alázatosan szolgálnak és hízelkednek , kivánati iránt en
gedékenységre birni , nem sült e l,  ’s az angol nép’ nagy tö
mege, a’ helyett hogy hitének’s alkotmányának védelmével 
felhagyott volna, köröttök gyülekezett össze. Illy körülmények 
között a’ ministerek tanácsosnak tarto tták , tacticájokat meg
változtatni. A’ fenyegetőzések’ ’s megfélemlesztések’ helyébe 
most farkcsóváló ravaszság és szinlett mérséklés léptek, hogy 
a’ protestáns Anglia’ conservativ szellemét káros bátorságba 
ringassák. Szóval, egyházi és status - intézvényeink’ nyilvá- 
nyos megtámadása alattomos aláásás’ rendszerévé változtatók,

kel nyomraasztó ’s a’ többi polgárokra nézve káros túlnyo- 
mósságot kapnának. E’ szerint világos, hogy az eredeti pol
gárközönség csupán a’ házatyákból állhat. — iVlég nem jól 
találtátok el, válaszol egy sereg philosophus: az ármányos 
természet ismét utunkba áll ’s a’ függésnek folyvást újabb 
meg újabb viszonyait alkotja. Mert gyakran ugyanazon csa
ládban több nemzedékekéinek egy időben; ugyanazon ember 
fiú egy, ’s atya más részről; mellyik osztályba fog ez a’ 
kettő közül számíttatni? Az özvegyek, és azok, kiknek sem 
nejök sem gyennekök, szinte a’ házatyák közzé számítandók 
e vagy nem? Egyébiránt hiszen házas cselédek is vannak, 
ollyanok, kik élelmüket valamelly úrtól húzzák, a’ nélkül 
hogy annak házában laknának, ’s kiknek ismét vannak nőjeik 
és gyermekeik, sőt talán szolgáik is, kik következéskép szinte 
házatyák, urak és szolgák egyszersmind: a’ két tulajdonság 
közül mellyik szerint kell már e’ politicai kétlakúakkal bán
ni? Ila őket a’ társasági alkuhoz bocsátjátok, ismét egybe
kevertek urat és szolgát; ha pedig abból kirekesztitek, akkor 
azon alapelvetek hamis, hogy az eredeti polgárközönségnek 
valamennyi házatyából kell áliani; és igy eldönthetetlenül be- 
bizonyülva marad, hogy a’ társasági alku csupán és egyedül 
az elszórtan élő független földbirtokosok vagy családfők, az
az más szókkal, a’ polgárok és fejedelmek között történhe
tik, úgy hogy e’ királyoknak már a’ természetállapotban kel
lett létezniük, holott pedig a’ társasági alku által még* csak 
azután kellett alkottatniok. Mert, úgy mond Puffendorf, az 
asszonyok, gyermekek és szolgák, a’ puszta zsellérek és ide
genek nem polgárok; de a’ nélkül hogy meghatározná, kit 
kell tehát az utóbbi három osztály alatt értenünk? S i d n e y  
a’ polgárjogot csak a’ nagy hűbéreseknek (vasalli) adja meg, 
jóllehet ezek is szolgák, minthogy a’ hűbéradóknak, hála- 
datosságból a’ vett jótétért, hűséget, katonai és egyéb sege
delmet Ígértek. S o n n e n f e l s  társasági alkuját csupán az 
elszórtan élő független házatyák, S c h l o s s e r  csak azok ál
tal, kik különben szintolly szabadok voltak mint a’ császár, 
tehát magok a’ királyok által, akarja köttetni; szerinte a’ 
társasági alku a’ nőket, gyermekeket és szolgákat nem védi. 
K a n t  a’ néppolgárságból mindazokat ki akarja rekesztetni, 
kik nem egészen önállók, hanem lételöket (azaz táplálatukat 
és védelinöket) mástól veszik, úgy hogy ezen szabály szerint

hogy mig minden csendességben 's látszatos nyugalomban vol
na, a’ szétzúzó tiizakna egyszerre fölvettessék.“ — Ellenben 
a’ „Sun“ ezt mondja: ,,O’Connell ur csodálkozásra méltó 
okossággal’s előlátással cselekedett, midőn az irlandi egye
sület’ feloszlatását indítványba hozta. Ez által a’ toryknak 
egy kedvencz argumentumát vévé el, minthogy ezek szünte
len Irlandnak dictatori és alkotinányelleni izgatását hozók 
fel, mint annak inegczáfolhatatlan okát, miért kellene ne
kik ollyas reformokat megtagadniok , mellyek , ítéletük sze
r int ,  amaz izgatást csak nagyobbítanák. Most már ezen ar
gumentumból kifogytak, ’s más álokoskodáshoz kell nyul- 
niok. O’Connell azt akarja, hogy honosai a’ toryknak egyet
lenegy horgot se nyújtsanak többé, mellyre azok rágalmat 
akaszthassanak.“

A’ Themze a’ tunnelbe újra berontott. A’ munkák egy pu
ha fövényfenekletben haladtak , hol a’ veszedelmet mindjárt 
előrelátták. Akközben, hogy ennek megelőzésére készületek 
tétettek , hirtelen a’ viz vizirányban berontott. A’ munkások 
sietve eltávoztak és szabadásuk közben a’ legnagyobb vesze
delemben forogtak. Egy életét veszté. B r u n e i  azonnal min
den rendszabályt megtett a’ nyílás bedugása végett, ’s h i 
szik, hogy a’ viz 10 nap alatt ki lesz szivatyűzva, ’s a’ mun
ka azután ismét elkezdethetik. Egyébiránt az emberek ezen 
vizberontáshoz már hozzá szoktak, legkisebb aggodalom 
sincs, hogy illyes baleset a’ munka’ kivitelét megakadályoz 
hatná.

A’ múlt parlamentülés’ vége felé Wallace ur azon indít
ványt tévé, hogy jegyzéke készíttessék mindazon eseteknek, 
mellyekben 1829 januarius’ 5dikétől a’ folyó évi januarius’ 
ódikeig Londonba, Dublinba vagy Edinburghba szóló ’s 
p é n z z e l ,  b a n k n o t á k k a l  v a g y  v á l t ó k k a l  t e r h e l t  
l e v e l e k  a’ p o s t á k o n  e l v e s z t e k .  Ezen jegyzék, a’ 
London városi kispostát is ide véve, már elkészült ’s nyom
tatásban 81 foliolapot tesz két oszlopra. Az elveszett le
velek’ száma mintegy 12000, az elveszett pénz’ értéke 
Angliára és Walesre nézve 658,220 font sterling! Eb
ből látható, úgy mond a’ Sun , milly rendszeresen raboltatik 
ki mindennap a’ publicum, a’ nélkül hogy csak reménység is 
lehetne a’ felíödözéshez; mert a’ 12 ezer eset közűi csak 
28nál lehetett az elsikkasztást a’ postatisztekre és szolgákra 
rájok bizonyítani.

A’ koldulás’ eltörlését munkába vevő társaság sok ezer 
eset’szoros vizsgálat alá vételéből azon eredményt vette, hogy 
100 koldus közül csak három nem volt csaló. —

Francziaország*.
A’ tizedik collegium’ választása, hol J u s s i e u ,  L a m y ,  

F e v r i e r é s  P l o u g o u l m  léptek föl mint je le ltek , novem
ber’ 6kán még nem lön bevégezve, mivel a’ jeleltek közűi egy 
sem nyerte meg a’ teljes szótöbbséget (523). Ennélfogva más 
napra titkos szavazás határoztatott Jussieu alkotmánypárti, 
’s Lamy oppositioi jeleltek között. — Reggel, midőn a’ vá
lasztók összegyűltek, a’ következő ezédulát találták fölsze
gezve , melly a’ választók között is szétosztogattatott: ,,A’ 
tizedik választó-collegium’ küldöttségéhez. L a f f i t t é  J a k a b ,  
a’ müipar és kereskedés’ védje, őszinte hazafi, mindennemű 
nemzeti dicsőség’ barátja.“  — Két órával későbben egy vá
lasztó a’ következő jegyzéket közié, mellyet Laffitte ur irt 
ama’ ezédula alá: „En teljességgel nem vagyok részes sem 
e’ sem más akarmelly ezédulában; nem nyilatkoztattam sem
mi kívánságot; egy szót sem szólottám Lamy ur’ megválasz
tatása ellen: r á g a l o m  és  h á z  ud s á g o k  b u k t a t t a k  me g  
P á r i s -  és  R o u e n b a n .  Ni n c s  m i t  k i v á n n o m  t ö b b é

ismét csak a’ királyok és fejedelmek maradnak fen. De mi 
indíthatná ezeket egy társasági alku’ kötésére? Kiki közűlök 
védi az övéit, saját természeti alattvalóit, ’s ezeknek vagy 
más jó barátoknak segedelmével viszont önmagát védheti. 
Miért vetné még magát, szükség és haszon nélkül, magához 
hasonlók’ többségének alája, ’s miért áldozná fel önszabad
ságát , hatalmát és vagyonát azért, hogy neki egy másik pa
rancsolhasson’s őt, ha jónak véli, elnyomhassa? Csodálatos 
szabadságrendszer, mellyből szükségképen következik, hogy 
a’ föld’ színén többé egyetlenegy ember sem lehet szabad.

Miután igy a’ philosophusok’ variánsait a’ természetállapot, 
a’ társasági alku ’s annak contrahensci felett előadtuk, mun
kánkat még koránsem végeztük be. Hátra van még a’ kér
dés: mi c z é l j a  e’ polgári egyesületnek ? mert minden, több 
emberből álló szövetkezésnek csakugyan valami czéljának 
kell lenni. E ’ pont felett a’ philosophusok ismét nein értenek 
egyet, ’s valamint azt nem tudják, mikor és ki által kötte
tett legyen a’ társasági alku, úgy azt sem, miért, mi végre? 
A’ jog’ biztosítása végett, mondják az ügyvédekés jogtudó
sok, 's a’ törvényhozás végett; mintha azelőtt sem természeti 
törvény, sem egyoldalii, kötelező akaratnyilatkozások, sem 
bilaterális szerződések nem léteztek volna, három neme az 
önalkalraazási szabályoknak , de mellyek minden szükséges 
törvényt magokban foglalnak. — A’ köz jólét’ ’s általányos 
boldogság’ előmozdítása végett, mondják a’ világfiak és status’ 
emberei, ámbár e’ boldogságot mindenike valami másban ke
resi, ’s az gyakran az individuális szabadságnak ’s a’ szigorú 
jognak feláldozását kívánja. Szerintük majd a’ népesség, majd 
a’ földművelés, mivel ez minden földi jók’ forrása, teszi a’ 
status’ czélját; mintha polgári egyesület nélkül az emberek 
sem gyermekeket nemzeni, sem ekét vezetni uem tudná
nak; mig az újabb philosophiai iskolák szerint, mellyek az 
anyagi jók’ megvetése mellett magasabb ideákhoz vélnek föl
emelkedni, a’ statusnak inkább az a’ czélja, hogy felvilágo
sodás és erkölcsiség, emberszeretet (humanitás) és emberi 
méltóság mozdittassanak elő; kétértelmű kifejezések, mely- 
lyek alatt aztán ezen embereknek minden szellemi vagy vi
lági hatalomtól, azaz minden tanácstól, minden felsőbb sege
delemtől függetlensége értetik, vagy pedig a’ k é p z e l t  ter
mészetállapotnak helyreállittatása, mi szerint tehát a’ pol

F r a n c z i a o r s z á g ’ v á l a s z t ó - t e s t ü l e t é t ő l .  (Aláírva.) 
L a f f i t t e  J.“  — Laffitte tudnillik Honén- és Arrasban is 
föllépett mint jelelt; de mindkét helyütt megbukott. — To- 
louseban F i t z j a m e s  h g . , és Liliében I l e n n e q u l u  (mind
ketten volt követek) ismét megválasztattak. — Az ismere
tes k ö z é p p o n t i  b i z t o s s á g ’ tagjai közül A rag  o és Sál -  
v e r t e  urakon kívül (Párlsban), eddigelő G a r n i e r - P a 
g e s ,  C o r m e n i n  és D u p o n t  de l’E u r e  (Brionnebao) vá
lasztattak meg.

Páris , nov. 7.
A’ követválasztások nevezetes irányt vettek. A’ szabadelmii 

oppositio érzékeny veszteségeket szenvedett ugyan; de az 
úgynevezett doctrinaire követek közül is igen sokan megbuk
tak , ’s a’ kormány’párthívei majd mindenütt különös föltéte
lekben voltak kénytelenek megegyezni. Minthogy L a f f i t t e  
most a’ megyékben elválasztatását ki nem eszközölhette, re 
ményük, hogy Párisban azon esetre, ha L e l ’e b v r e ’ válasz
tatását a’ kamara megsemmisítendi, vele újra versenyre lé- 
pend. Gyalázat volna Párisra nézve , visszautasítani olly fér
fiút, ki olly sokféleképen munkálkodott a’ főváros’ javára! 
— Az eddig választottak között 25 egészen uj tag is talál
kozik, kiknek véleménye nagyobb részint ismeretlen; azon
ban közűlök három a’ radical-párthoz tartozik, ’s G a r n i er- 
P a g é s  és C o r m e n i n  közt iilend. — A’ volt rendőrség
igazgató G i s q u e t ,  úgy látszik, versenytársai fölött (St.- 
Denisben) nyert győzödelmét egy valódi angol rábeszélési 
eszköznek köszönhette: tudnillik választóinak nagy lakomát 
ada , melly egész nap tartott. G u i z o t ’ választatása Lisieux- 
ben élénk ellenszegülésre talált.

Párisnak tizennégy képviselői (kettő extra muros) a’ követ
kezők: J a c q u e m i n o t  (general), L e f  eb v r e ,  L e g e n  t i l ,  
G a n n  e r ő n ,  Sa  l v e r t e ,  Ar a  go ,  M o r e a u ,  Be au di n,  
L o c q u e t ,  J u s s i e u ,  Des  m o n t s ,  C o c h i n ,  G a n i o n ,  
G i s q u e t .  — Laffitte Lisieuxben is elesett Guizot ellen. —- 
A’ november’ 7dikeig tudva volt választások (459ből 395), 
m in ta ’ „ C h a r t e “ mondja, általában véve igen jók. A’ rend
nek és constitutionalis szabadságnak ügye győz a’ különböző 
oppositiók’ egyesült törekvései ellen. A’bal oldal többet elveszt 
nagy befolyású tagjai közül; igaz, hogy azok helyett több, 
igen elhatározott színű uj tagot nyer; de ezek’ jelenléte a’ 
kamarában csak arra fog szolgálni, hogy a’ constitutionalis 
többség’ különböző árnyéklatit annál szorosabb összetartásra 
buzdítsa.

November’ 7dikén estve a’ hivatalosan jelentett választások’ 
száma 524re ment. Ezek között 237 hivatalából kilépett, és 
77 uj követ van. A’ választások egy különös tüneményt mu
tatnak; az egész világ megvan velők elégedve, ’s diadalmat 
tulajdonít magának. Legitimisták, doctrinairek , ministeriek, 
bal centrum , oppositio, mind tetszését tapsolja, ’s a’ nyert 
győzödelmeket idézi. Mi, kik részrehajlatlanok szeretnénk 
lenni, úgy híszszük, hogy okosság volna még kissé várakozni, 
mielőtt a’ végítélet kimondatik; mert a’ legvitásb választá
sok,  mellyek a’ pártok’ egyensűlyát eldöntik, utoljára tör
ténnek meg. Eddig még csak egy eset világos: a’ d o c t r i 
n a i r e k ’ m e g b u k á s a .  A’ ministerség nagyszámú jelöltjei
nek kivitelét a’ bal centrum’ közremunkálódásának köszön
heti. Az oppositióra nézve komoly történet, hogy L a f f i t t e  
nem választatott meg ismét. Egyébiránt a’ radical oppositio 
kárpótlást kapott; minden embere, egyet kivéve, újra elvá
lasztatott, többen kétszer is, és de  B o u r g e s  Mihály ’s M a r -  
t in  urak’ nagy szónoktehetségit megnyeré. Általában keve
sebb uj követ választatott, mint hitték. (Temps.)

Páris, nov. 9-
A’ választások már majd mind elvégződtek. 130— 140 uj

gáregyesületnek czélja abban áll, hogy önmagát feldúlja, melly 
esetben sokkal okosabb lett volna, azt épen nem állítani fel.

De tegyük azt ,  hogy a’ magasztalt társasági alku egyik 
vagy másik czélra valóban köttetett legyen : ezzel még mit 
sem nyertünk. Két más, nem kevésbbé nehéz alku kívánta
tik még, t. i. a’ K ó d o l á s i  és az a l k o t m á n y i  a l k u k ,  
az ujon-alkotandó statushatalomnak átruházása és szerkesz
tése vagy megszorítása. Ezekre nézve olvasóinkat a’ philo- 
sophusi véleményeknek ismét egy végtelen sokaságával mu
lathatjuk. Miképen is ne lennének ezek különbözők, midőn 
az egész rendszer, magok az azt hívők’ legnagyobb részé
nek valloinásakint, csupán költemény, következőleg minden
ki ugyanazon joggal képzeleterejének szabad szárnyalást en
gedhet. Kire bízták a’ népek legfőbb hatalmukat, vagy kire 
k e l l  azt általruházniok? A’ leghatalmasabbra? Mentsen Is
ten, mert ezáltal csak még erősebb volna ’s több eszközzel 
bírna embertársai’ elnyomására; ’s hiszen épen azért kötte
tett a’ társasági alku, hogy az erősebb’ hatalma alól mene- 
kedjiink. A’ legbölcsebbre és legjobbra? De miről lehet ezt 
kiismerni, és mit használ nekik a’ bölcseségerő nélkül? Tudni 
és akarni még nem elég, hanem mindenek előtt tehetni is 
kell. ’S egy valakire, vagy többekre, vagy mindnyájának 
többségére kell e a’ fő hatalmat ruházni? Mind a' három for
mának megvannak kellemetlenségei, ’s mégis mind a’ három
nak megvannak számos pártfogói. Mellyik volt közűlök az 
eredeti, vagy a’ legrégibb? pedig ez olly kérdés , melly csak 
merő tőrténetirásinak látszik. A’ monarchiáról mentek e az 
aristocratiára’s úgy erről a’ democratiára, mint B ö h m e r  és 
mindazok állítják, kik a’ történetírás’ tanúságát nem vélik 
egészen elmellózhetőnek ; vagy ellenben az eredeti democratia 
fajult el lassankint aristocratiává’s utóbb monarchiává, akar a’ 
statusfőnökök’bitorlása által, akar pedig, mint S o n n en fe l  s 
mondja, azért, mivel a’ sok szerencsétlen próbákban elfáradt 
nemzetek a’ társasági rendnek ideálját v é g t é r e  a’ családi alkot
mányban ke r e s t é k , úgy hogy sokkal jobban tettek volna, ha 
mindjárt a’ természetállapotnál inaradának, melly már maga 
behozta az illyen családi kormányt, csakhogy azt sok apró csa
lád statusokban egyszerre kezdé, mellyek közül aztán hol az 
egyik hol a’ másik nőtt és gyarapodhatott. (Vége következik.)



követ lesz, kik majd mindnyájan az úgynevezett tiersparti- 
véleményhez (mérsékelt párthoz) tartoznak. A’ ministerium 
nem látszik tartani az eddig tudva' levő választási eredmény
ektől, ’s mindenütt azt hirdeti, hogy most is, valamint az 
előbbi kamarában, a’ többség az ő részén leend. Az op- 
positiónak Párisban levő követei közül néhányan ma a vá
lasztások’ eredményéről beszélgettek és sajnálkozásukat nyi- 
latkoztaták az iránt, hogy L a f f i t t e ’ nevét az uj követnév
sorból kizárva látják. Hogyan, mondák, a júliusi revolutio 
után Laffitte ur távol a’ kamarától! „Nosza! — felszólal 
Ar a g o  hathatósan — azon széket, mellyen Laffitte ur 22 
esztendő óta ült, csak ő foglalhatja e l ; helyét megtartjuk 
számára , migcsak ismét el nem foglalja. Én teszem a’ forma
szerinti javaslatot.“ — E’ javaslat egyhangúlag elfogadtatott, 
’s a’jelenlevő követek mindnyájan elhatározák, hogy Laffitte 
ur’ helye szabadon maradjon. Francziaországnak valamennyi 
választói tudósittattak, hogy egy hely a’ követkamarában 
megürült.

Egy igen heves, lehet mondani, undorító polémia támadt 
a’ „National“ és a’ „Presse“ között a’ választásokra nézve. 
A’ legdurvább személyességekre ereszkedtek, ’s a’ dolog e’ 
hirlapok’ két igazgatója, T h o m a s  és G i r a r d i n  Emil urak 
között párviadalra fog kimenni. Az utóbbi a’ választások’ 
ügyében még távol van. A’ kihívások ’s a’ nyers erőre hivat
kozás bélyegezik íoképen a’ republicanusok’ pártját. Jelsza- 
vok még mindig csak az, mi elébb volt: „Légy felem, vagy 
megöllek.“

L a m a r t i n e  azon beszédében, mellyet választóihoz tar 
to tt ,  elveiül a’ következőket nyilatkoztató: függetlenséget a’ 
statushatalomtól és pártoktól; törvényes eszközök mellett 
maradást; javítást revolutio nélkül.

A’ „Courrier Francais“ szerint Va l é e  general Franczia- 
ország’ marsaljává neveztetett.

Későbbi, u. m. October’ 27dikéről szóló levelek szerint 
Constantineban a’ cholera kiütött. Egy franczia főtiszt erről 
(a’ Journal- des- Débatsban) következőleg ir:  „Egy iszonyú 
csapás járult nálunk a’ háború’ pusztításaihoz, melly egyik 
kórházunkban ütött ki, hol a’ fáradalmak, nélkülözésekés 
betegségek által eltikkasztott’s alig épülhető katonáink ápol
tattak. A’ cholera raeglepé e’ szerencsétleneket ’s nagy héza
gokat csinált a’ betegházakban , mellyek azonban csakhamar 
meg fognak ismét telni, mivel a’ nyavalya a’ városban is el
terjedt. A’ halál rang- és korkülönbség nélkül szedi áldo
zatit; tegnap temettük el a’ derék C a r a m a n generált, a’ pat- 
tanttyüsságnak volt parancsnokát, és V i e u x  őrnagyot, ki 
Lamoriciére ezredessel legelső hág vala a’ bástyára. Gén. 
P e r r e g a u x ’ állapotja szinte igen aggasztó. — Holnap reg
gel hagyjuk el Constantinet, mellyben 3000 emberünk ma
rad őrizetül, és sok jó emberünk, nem roszabb egészségálla
potban mint a’ miénk. — Bonának tartunk, hova nyolczad 
napra eljuthatunk.“

S p an yolország .
Bayonne, november’ 4.

Don C a r l o s ’ fő hadi szállása October’ 29én A r c i n i e g á -  
ban volt, 31én A m u r r i ó b a n .  27én a’ carlospárti juntákhoz 
a’ bask tartományokba lett visszajöttéről tudósítást bocsá
tottki. Ennek végén a’juntáknak tudtokra adatik, hogy a’ had
sereg’ főparancsnokságát maga a’ király vette által. Z a r i a -  
t e g u y  a’ fő tiszti kar’ parancsnokává neveztetett, a’ h i v a 
t a l á b ó l  l e t e t t  M o r e n o  g e n e r a l ’ h e l y é b e .  V i l l a -  
r e a l  és T o r r e  generálok Esteiiában fogságba tétettek. 
Az öreg Me r i n o  vezette a’ királyt Castiliában ’s az Encarta- 
cionokben. O Sierra de Soriába vissza fog menni, hol dón 
Carlos öt zászlóalt hagyott. — A’ tartományokban a’ leg
nagyobb sietséggel ruházat ’s felkészítési darabok’ kiállításán 
dolgoznak.

Bayonne, nov. 7.
Espartero A l a i x - t  navarrai alkirálynak kinevezte, ’s pa

rancsára U l i b a r r i  osztályával Larraga felé indult. — Le o n  
brigádos a’ riberai várőrségnek, melly 800 lóból, ágyúból ’s 
gyalogságból áll, parancsnokává neveztetett. Minden rend
szabályok megtétetnek, hogy Navarra oily lábra állíttassák, 
mint volt a’ sereg’ elmente előtt. — Don C a r l o s  vissza- 
menetét Navarrába hivatalosan kihirdette, hanem inditóokait 
gondosan eltakarta. — O r a a , midőn hadastul Valenciába 
visszatére, oct. 2 5én Cherinél (Valencia’ éjszaki részén) 
elhaladván, némi veszteséget szenvedett. 29én Xericában volt.
— A’ cortes’ jelenlegi gyűlése nov. 4én berekesztetett. Az 
uj cortes nov. 19én (a’ kormányzó királyné’ névnapján) fog 
összegyűlni. — Espartero seregét 30án Mirandában összegyűj
tötte, s a segoviai ezredet, melly a’ hernanii ’s mirandai 
vérengzést (f. e. augustusban) indította, körbe fogá. E sca -  
l e r o  general’ gyilkosai közül tiz agyonlövetett, harmincz
hat pedig gályára Ítéltetett. — Számos tisztek elbocsáttat
tak s az ezred’ megmaradott része a’ hadseregbe kebelezte- 
tett. E’ példaadásnak jó foganatja lett.

A „Correspondance d’ Espagne“ imigy vélekedik: „ Don  
C a r l o s  visszatérése a’ tartományokba korántsem az ellen
ség vala melly mozdulatának vagy más , a’ christinókra nézve 
kedvező okoknak eredménye, annyival is inkább , mivel dón 
Carlos az Ebrónak e’ részén csak kevés ideig maradand. — 
Privát tudósításoknál fogva , mellyeket vettünk ’s mellyek a’ 
legnagyobb hitelt érdemlik , bizonyosnak állíthatjuk , hogy 
mihelyt a katonai intézkedések , mellyekkel jelenleg foglala
toskodnak , be lesznek végezve — ez pedig nem sokára meg 
log történni — dón Carlos ismét átmenend az Ebrón , had
munkálatait olly terjedelmes terv szerint folytatandó, hogy 
a legközelebbi táborozást bízvást elhatározónak mondhatjuk.
— A’ carlosi hadseregnek egy része Castiliában maradt ’s 
Burgos’ vidékét tartja elfoglalva. — Ennélfogva kérjük olva
sóinkat, ne hagyják magokat megcsalatni azon tudósítások 
és hírek által, mellyeket a’ christinók most, midőn találko

zik ollyas, mi azoknak a’ hihetőség’ színét adhatja, bizony
osan terjeszteni fognak. Don Carlos’ hadseregének lelkesedé
se sohasem volt nagyobb, mint e’ pillanatban. A’ katonák 
nem óhajtanak egyebet, mint megütközni, hogy ellenségei
ket semmivé tehessék ’s igen szeretett fejdelmöket valahára 
ősei’ trónján ülni láthassák; ’s még egyszer ismételjük, hogy 
dón Carlos rövid idő alatt az Ebrón ismét átmenend.“

General gróf L u c h a n  a (Espartero) fő hadi szállásáról 
B r i v i e s e a b ó l  October’ 2 ódikáról jelenti, hogy don Carlos 
kénytelenittetett hada’ romjaival a’ Menavölgyön keresztül 
B i s c a y  ab a nyomulni vissza. A’ general ezt a’ királyné’ 
fegyvereinek fényes diadalául adja ki, holott a’ madridi hő
sök azt várták, hogy ő a’ praetendenst az Ebrón átkelésben 
akadályozni ’s itt tönkre fogja tenni. V i n u e s a  carlosi ve
zér ezer ujonczczal s kétszáz lóval Castiliában maradt, hogy 
Me r i n ó v a l  szövetkezve e’ tartományt folytonos lázadásban 
tartsa a’ főváros ellen. Espartero csupán Aranda-de-Dueró- 
ban hagyott némi csekély őrizetet.

A’ bayonnei ,,Phare“ november 2ról a’ Spanyolországban 
végbement választásoknak átnézetét közli. — E ’ szerint 13 
tartomány túlzó, 23 mérsékelt, ’s 6 kevert követeket neve
zett ki. A’ többi 7 tartományban a’ választások még be nem 
végződtek. — Madridból October’ 29én költ tudósítás sze
rint a’ kormány, hogy a’ túlzó pártot féken tartsa, melly 
a’ cortesgyülés’ megnyitása’ napján valamelly népzendiilést 
szándékol, E s p a r t e r o  generálnák azon parancsot adta, 
hogy B u e r e n s  és P ú i g  generálok’ parancsnoksága alatt 
hadi seregéből 4000 embert a’ főváros’ őrizetének erősítésére 
küldjön.

Madridból October’ 30kánkölt tudósítások szerint a’regens- 
né már a’ fővárosban ’s a’ tartományokban megválasztott je 
leltek közül 36 s e n a t o r t  nevezett ki, kiknek neveit a’ 29- 
kei „Gaceta“ közli; E s p a r t e r o ,  V a l d e s ,  S e o a n e ,  Qui- 
r o g a ,  A l m o d o v a r ,  B a l a n z a t ,  C a l a t r a v a ,  F e r r e r ,  
A r g  u e l l e s ,  H e r o s ,  B a r d a j i ,  V a d i l l o ,  C a r i l l o  ’s 
a’ toledoi, valenciai és mexicoi érsekek is közöttük vannak.

A’ „Messager“ szerint egy kurír Madridból november’ 5- 
kén azon tudósítást hozta Párisba a’ Rothschild-háznak, hogy 
a’ vele kötött úgynevezett higanyszerződés , a’ cortesgyülés’ 
végzésének daczára, teljes épségben meg fog tartatni; mivel 
a’ spanyol ministerium ezen pénzügyi cselekedetet tiszta igaz
gatási rendszabálynak tekinti, melly a’ törvényhozó hatalom’ 
köréhez teljességgel nem tartozik.

P o r t u g á l l á .

Lissabon, oct. 23.
Biztos kútfőből tudjuk, hogy B o m f i m  báró hadminister- 

nek van szánva. A’ ministerium’ többi tagjaival még nincs 
tisztában a’ dolog, de hiszik, hogy J o a o  de O l i v e i r a  
pénziigyminister és C a m p o s  igazságminister meg fognak 
maradni. A’ belügyek’ ministere, J u l i a o  S a n c h e z ,  örö
mestmegmaradna; de úgy te tsz ik , mintha Sa da B a n d e i -  
rának , kire a’ ministerium’ alakítása bízatott, más nézetei 
volnának; C o e l e s t i n  S o a r e s  alezredest, ki mint a’ hadi 
titoknokság’ igazgatója minap Sa da Bandeira’ testvérével 
ökölviadalra szállott, hiszik arra határozottnak ; de a’ dolgot 
az említett eset hátráltatá.

D o n n a  M a r i a  királyné October’ 30kán reggeli udvarláso
kat (lever) fogadott el. A’ társaságnak három negyedrésze 
idegen diplomatákból ’s angol és franczia tengeri tisztekből 
állott. A’ portugálok közül, az udvari szolgákat kivéve , húsz 
sem volt jelen, valamint a’ régi nemesség sem, nemzeti büsz
keségből, hogy — mint mondani szokta — ne kénytelenit- 
tessék királyainak tereméiben jövevénynek hódolni, ’s az uj- 
don-alkotott nemességből is csak néhány chartista tévé ud
varlását.

„Manchester“ gőzhajó October’ 31 kéig terjedő tudósításo
kat vitt Lissabonból Angliába, mellyeknél fogva bizonyosnak 
látszik, hogy a’ portugál statusadósság’ legközelebbi oszta
léka (Dividende) a’ kincstár’ egészleni kiürülése miatt n e m  
fizettethetik. — S a  da B a n d e i r a  nem akar a’ ministerí- 
umba lépni, ha valamennyi minister, dom Joao O l i v e i r a  
pénzügyi ’s dom Juliao S a n c h e z  belügyi ministereket ki
véve, el nem bocsáttatik.

N é m e t o r s z á g .
A’ gothai hírlap azon hannoverai kir. rendeletre, melly ál

tal az 1833ki országos alaptörvény eltöröltetik, következő ész
revételt tesz: Ezen kir. rendelelet’ hatásai’s következései felől 
a jövendőségnek kell Ítélni; de tartalmából minden esetre 
legnagyobb figyelmet érdemel az, miszerint az előbbi kor
mányról, vagy ÍY. V i l mo s  királyról állittatik , hogy az 
18o3diki országos alaptörvény’ alkotásmódja által az 1820ik 
évben költ bécsi vég-oklevél’ 56dik czikkelyének világos ren
delését m e g s é r t e t t e ,  ’s e’ m i a t t  az alaptörvény erőnél- 
kiil*- " Az 1833 sept. 26kai országos alaptörvény 1833 oct. 
9én a törvénygyűjtemény által hirdettetett ki, és igy csak 4 
évig s 3 hétig bírt elismert, törvényes erővel. Midőn Han
no ver a alkirálya, a’ cambridgei herczeg, ezen törvény’ alap
jához képest nyitotta meg 1833 december’ 5kén a’ hannove
rai országgyűlést, beszéde’ végén a’ következő, valóban fon- 
tolatra méltó szavakat mondá: ,,A’ statustársaság, a’ többi 
statusok, de kivált a’ német szövetség iránti viszony szük
ségképen olly korlátokkal jár, mellyeket veszély nélkül át 
nem lephetni; c s a k  az,  ki  má s  ok ’ j o gai  t t i s z t e l n i  ’s 

i mé l n i  t u d j a ,  r e m é n y i h e t i ,  h o g y  az ő s a j á t  j o -  
? a U  e l i s m e r t e t v e  l á t a n d j a ,  az  i g a z i  s z a b a d s á 
go t  m e gőr  z e n d i !“

Coburg, nov. 9.
íveli any nap óta báró B u s s i e r e ,  a’ szász udvaroknál 

meghatalmazott franczia követ, nálunk mulat. Ő Drezdából 
jött, hogy fejedelme’ itt levő leányának, Würtemberg Sándor

hgnének, hódolatát tegye, melly tisztelkedé9t gyaníthatólag 
a’ Németországban levő franczia követek lassankint mindnyá
jan utánazni fognak. Tegnap S á n d o r  herczegnél lakoma 
volt, ’s fiatal nője legelőször mutatta magát ez alkalommal 
úgy mint udvarának szeretetre méltó gazdasszonya. Az ural
kodó herczeg, herczegné, E r n e s z t  xviirtembergi herczeg, 
R e u s z  fejedelemnő, a’ franczia követ, ’s udvarunknak külön
féle urai ’s asszonysági voltak vendégei e’ táblának, mellyet 
méltán királyi pompájúnak mondhatni. Ha elébb azt jelen
tettem, hogy M á r i a  franczia kir. hgné a’ német nyelvet érti 
ugyan, de nem beszéli, az csupa gyanítás volt, mellynek 
alaptalansága bebizonyult; mert a’ herczegasszony könnyen 
és folyvást beszél németül, ’s gyönyörűséggel olvasgat azon 
nyelven, mellyen olly sok szépet gondoltak és Írtak. Mi né
metek tudjuk ezt, ’s nem szükség épen elhíznunk magunkat, 
ha ezt a’ külföldi is megismeri; de mikép ne érezzen az em
ber megelégedést és örömet, midőn egy idegen fiatal és szép 
királyleány lelkes és szives szózatjával biztosít, hogy nyel
vünket, műveltségünket ’s szellemi törekedésünket becsüli ’s 
szereti.

E g y v e l e g ; ,
October’ 27kén költ athenei tudósitások jelentik, hogy 

ugyanazon hónap’ 19kén A u g u s z t  porosz kir. herczeg és 
Mi k s a  leuchtenbergi herczeg, sok porosz fő hadi tiszttel 
együtt, Athénébe szerencsésen megérkeztek. October’ 24kén 
O cs. kir. Fensége J á n o s  ausztriai Főherczeg’s Bé l a  porosz 
kir. herczeg is oda érkeztek.

Sz. Pétervár, nov. 4-
Múlt héti csötörtökön hagytak el bennünket az ifjú még 

itt volt nagyherczegek ’s herczegnék, felséges uralkodó pá
runk’ gyermekei, kik is szüléiknek innen lett elutazása óta 
Zarskoje-Selóban tartózkodtak, udvaruktól ’s gróf B e n k e n 
d o r f  general-hadi-segédtől kísértetve, ’s Moszkvába utaz
t ak,  hova a’ napokban ő felsége a’ császárné is M a r i a  N i- 
k o l a j e w n a  ’s I l o n a  nagyherczegnőkkel, miután Symphe- 
ropolt ’s Krim félszigetet October’ 15én odahagyták, megér
kezendő. Néhány nappal utóbb ugyanoda a’ császár is megjo- 
vend. O felsége még elébb Tiflist Georgia’ , és Meutscher- 
kaskot a’ doni kozákok’ fővárosit akarta meglátogatni. Itt re
ményük , hogy a’ felséges császári ház’ tagjai még a’ jelen 
év’ lefolyta előtt ismét együtt leendnek. Ilona nagyherczeg- 
nő e’ hónap’ közepe’ tájánváratik ide vissza. U t ó i r á s :  Epen 
most halljuk elég biztos kútfőből, hogy a’ császár ő felségé
nek Moszkvába érkezése nov. lőre van határozva.

Stockholm, nov. 3.
0  felségük tegnap délután Rosersbergből a’ fővárosba visz- 

szaérkeztek, és a’ király a’ távolléte’ idejére felállítva volt 
kormányzóságot eloszlatta.

Paris, nov. 3-
Minden tudósitások, mellyek Konstantinápolyból érkeznek, 

azt mutatják, hogy P e r t e w  basa vagy felette egyoldalú vagy 
felette cselszövényes ember volt , és hogy jelenléte az otta
niam ministeriumban főoka vala mindazon viszálkodásoknak, 
mellyek a’ porta ’s a’ kiilhatalmasságok között sokszor elő
fordultak. Mert mióta ő a’ foglalatosságoktól elmozdittatott, 
a’ legtökélyesebb bizodalom a’ porta ’s más hatalmasságok 
között nemcsak helyreállott, hanem ezek között most köny- 
nyebb es bővebb az egyetértés minden a’ keletet érdeklő kér
dés felett.

Livorno, oct. 15-
Ma lévén Ild ik  napja, hogy semmi epemirigyi eset magát 

elő nem adá, ezen nyavalya elfojtottnak tarta tik , és a’ cho- 
lera-ispotály bezáratott. E ’ betegség, melly most már har
madik esztendeje látogatja ezen országot, ez idén mintegy 
75 napig tarto tt,  melly időközben 508 esetre szolgáltatott al
kalmat, és 322 beteget ragadott el az élők’ sorából. Soha 
sem egyesültek az orvosi vélemények a’ nyavalya’ természete 
és gyógyitásmódja iránt, valamint ragadványára nézve is 
mindig különbözők valának.

„Washington György“ ’s „Quebeck“ hajókon Angliába érke
zett amerikai levelek ’s hirlapok Lj-Yorkból October’ l lé ig  
terjednek. A’ congressus, mellynek rendkívüli ülése 16án be 
fogott végződni, az elnöknek pénzügy-javaslata feletti vitatá- 
sit folytatta , és a’ tanácsban nagy szótöbbséggel elhatáro
zott kincstári indítványnak (kincstári pénzjegyek’ kiadatása 
iránt) a’ képviselők’ házában leendő keresztülvitelén semmit 
sem kételkedtek.

Uj-Yorkból Londonba november’ 7én a’ múlt hónap’ 17ig 
terjedő tudósitások érkeztek, mellyek azonban kereskedési 
tekintetben semmi fontossággal nem bírnak. A’ kormány a’ 
congressusban kisebb számban maradt, mivel egy a’ pénz
ügyet illető törvényjavaslat’ megfontolása, kívánsága’ elle
nére sok vitatások után 120 szóval 107 ellen a’ legközelebbi 
ülésre halasztatott. Egy a’ képviselők közül igen őszintén el- 
halasztási szavazatának azon okát adta, mivel ő már haza 
szeretne menni. Másfelől a’ végrehajtó hatalom a’ congres- 
sustól felhatalmaztatok 10 millió dollár kincstári pénzjegyek’ 
kiadására, mellyek 6 pcenten felül nem kamatoznak, ’s egy 
év’ lefolyta alatt ismét beváltatnak. Azon törvényjavaslat is, 
melly által a’ vámok’ fizetésére még hoszabb határidő enged
tetik, elfogadtatott. A’ kereskedés újra feléledt, ’s LTj-York- 
ban pénz volt elég. F o r s y t h  statustitoknok’ felelete H u n t  
general és texasi küldött’ azon javaslatára, hogy T e x a s  az 
egyesült statusokhoz kapcsoltassák, úgy látszik, e’ kérdést 
ez úttal elmellőzte. A’ „Baltimore Chronicle“ mégis tudni 
akarja, hogy a’ congressus’ rendes gyűlésében C a l h o u n  ur 
amaz egybekapcsoltatást világosan fogja indítványba hozni s 
a’ kérdést úgy teendi, hogy az egyesület kénytelen lesz 
iránta határozottan nyilatkozni.

Duiiavizállás Pozsonyban
november’ 20- . . . » ............................................................. ® ^  ® UÜ-

Nyomtatja Wigand Fridrih Kár.
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a’ honi political ’s nempoliticai tárgyak , neveze
test) esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ kitlföltli po
litical tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
liirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi ujság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

ki adj a

B a lá s fa lv l  Orosz J ó z se f .

Feltételek:
Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál> 
vagy Wigand K. I1'- könyvárulásaban; P e s t e n  
Fiiskáti Länderer Lajos' könyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron ellogadtat- 
nak; nemkülönben minden postahivatalnak Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendók: ^A' llirnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldésé ké

retik ki; untató ’s ízetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország.
O cs. kir. aj). Felsége í'. e. October’ SOlíán költ 

legfensőbb határozatában m. Kesseleőkeői Maj-  
t l i ényi  Antal urat, cs. kir. kamarást és t. n. Liptó 
vármegye’ íoispányi helytartóját, magyar báróságra 
emelni; továbbá

F. e. nov. 18kán költ legfensőbb határozatában m. 
gróf W a l d  s t e i n  József urat, eddigelő a’ miiéit, 
magyar kir. Helytartó-Tanácsnál tiszteletbeli titok- 
nokot, helytartósági tiszteletbeli tanácsossá kinevez
ni; nemkülönben

F. e. nov. 14kén költ legfensőbb határozatában 
Mol nár  Péter nagy-váradi plébánost a’ debreczeni 
kis-prépostsággal és plebánossággal, egyszersmind 
a’ nagy-váradi diák szertartása káptalanban megü
rült kanonoksággal, — f. e. October’ 24kén költ 
legfensőbb határozatában pedig M a ty a s o v s z ky 
István tornai plébánost a’ sidai vagy sajduni — ; 
A l b r e c h t  János gölniczi plébánost az okrai—, 
és S c i t o v s z k y  Józsefjolsvai plébánost a1 thenői 
czímzetes prépostságokkal felruházni; végre

F. e. nov. 16kán költ legfensőbb határozatában 
E i c Ilii o 1 ez Jánost, szabad kir Pest városa’ fő Sá
ráját magyar nemesség! czímerlevéllel (literae ar- 
males) megajándékozni kegyelmesen méltóztatott.

A’ nmélt. magyar ídr. udv. Kamara a’ kassai megürült har- 
minczados- és bankópénzszedő-hivatalt S c h r e i b e r  Károly 
ottani ellenőrnek, az irnoki hivatalt pedig K a i m  Kamill gya
kornoknak adta; továbbá B e r n e r Józsefet, a’ diósgyőri prae- 
fectoralis hivatal’ másod Írnokát, tokaji kasznárrá nevezte ki, 
helyébe pedig An d re  á n s z ky Alajost, ugyanazon praefecto- 
ralis hivatal’ harmadik Írnokát léptette elő.

Pest, nov. 17.
Az idei Leopold-vásár, jóllehet első hetében némi élénkség 

mutatkozott, általában silánynak mondatliatik, mire a’ beál
lott tartós eső is ,  melly rendesen a’ pesti Leopold-vásárral 
együtt szokott járni, nem keveset tön. A’ gyapjú, m é z ’s a’ 
gyármüvek közül a’ posztó nagyban meglehetősen, sőt mond
hatni jól kelt ugyan; de kicsinyben úgyszólván mindenre 
nézve rósz vásár volt. Eleinte a’ kender és dohány is élénken 
keresteték; de mégis olcsóbb volt mint a’ múlt augustusi vá
sárkor, valamint a’ szalonna, zsir és háj is; ellenben most 
a’ középszerű gyapjú, nyers bor, sáfrány, toll és pehely drá
gábban adattak el mint akkor.

P ó t l é k  t. n. Heves vármegyének f. e. nov. 6kán tartatott 
tisztujításához. — Aljegyzők: lső Gojzesti M a d a r a s s y  Já
nos, 2dik Ma k a y  Lajos ; tiszteletb. aljegyzők : i f j . Dobóc z -  
k y  Ignácz, egyszersmind az árvái választmány’ jegyzője, 
S c h n e e  László, egyszersmind pertárnok, Zsadányi és Tö
rökszentmiklósi A l m á s y  Pál, INagykolóni S u b i c h  György, 
I z s á k  László; alügyészek : lső B er e c z Ferencz, 2dik Bil- 
kei L i p c s e y Imre ; tiszteletb. alügyészek: Hagyárosi K e n-

A’ társasági alku ’s a’ iihilosoplm sok.
(Vége.)

De m e n n y i  hatalmat szükség átruházni akar a’ monar- 
chára , akar az aristocratákra , akar az egész népközönségre, 
hogy a’ különben mindenétől megfosztott egyes polgárnak 
mégis maradjon valamicskéje? Szükség e mindent átruház
nunk,  vagyonúnkat, testünket, sőt még lelkünket is ,  az 
egyesek’ akaratját és privát Ítéletét, ezeket a’ legsajátabb ér
telemben elidegenithetlen jogokat , mellyek pedig a’ philo- 
sophusok’ legnagyobb részének rendszeréhez képest mégis 
elidegenittettek ? Vagy csupán a’ legcsekélyebbet, a’ lehető 
legkevesebbet kell átengednünk, mint mások, e’ részben oko
sabbak , állítják? Igen, de mi ez a’ legcsekélyebb , miután 
minden ember annak ; a’ mivel b i r , nagy becset tulajdonít 
’s azt nélkiilözhetlennek véli? Gyanithatólag kiki meg aka- 
randja tartani a’javakat és erőket, mellyekkel rendelkezhe
tik és annyi szabadságot, inennyit gyakorolni képes; 's a’ 
könyvekben is mindenik philosophus más-más jogokat áldoz- 
ta t  lel velünk a’ mesterséges statusnak. Egyik azt akarja, 
hogy a’ háború’s minden önsegély’ jogáról mondjunk le ; a’ 
másik legalább a’ sziikségbeni és személyes önvédelmet kíván
ja  magának megtartani, jóllehet ez is egy kis háború, mely- 
lyet nem is mindig maga, hanem baráti’ segedelmével és kü
lönféle fegyverekkel viselhet az ember. Amaz tiltja ,  hogy se
regeket és várakat tartsunk ; ez legalább fegyveres cseléde
ket enged vagyonunk’ védelmére és ennek kisebb bátoritásit, 
t. i. legkegyelraesebben megengedi , hogy lakatokat és zára
kat vethessünk atjajinkra , pénzládáinkra és szekrényeinkre, 
’s általok azok’ feltöretését nehezítsük, ugyszinte, hogy 
ablakainkat vas rostélyokkal láthassuk el, udvarunkat, ker
tünket és szőlőnket pedig falakkal, árkokkal vagy karóza-

d el é n y i  József, F r  aj z a j z e n  László, ifj. B o r hy  József, 
ifj. M a r t o n f f y  Antal, V é g e s s  András, O t t l i k  Ákos, 
Ba b i e s  István; levéltárnok V e c s e y  Károly; főorvosok: 
K e s z l e r f f y  József, F e u e r  e r  Ferencz; földmérő Mar k-  
mii  11 er  József , tiszteletb. földmérő U d v a r  d y János ; ud
vari kapitány E ö t v ö s  Ignácz, egyszersmind tiszteletb. es
küi t ;  tömlöcztartó l t a k o v s z k y  András. — Gyöngyösi já 
rásban, alszolgabirák : JVagypalugyai P l a t t h y  Sándor, Mis
kei T h a s s y  Dániel; tiszteletb. szolgabirák : F e j é r  István, 
Ko v á c s  József; esküitek: Gy ö r f f y  Ignácz , B o r h y  Im
re; tisztb. esküttek: V e c s e y  Béla, H r a b o v s z k y  Ignácz, 
M a r t o n f f y  Ignácz, G o s z t c n y i  Károly, H a z u c h a  Jó
zsef, S z a b ó  Károly; aladószedö 1) e m k ó János; polgári 
biztosok: P ó l y á k  József, szolgabirói czimmel, De mk ó  
István; mezei biztos E l e k  István; tisztb. orvos F i l ó  Jó
zsef; seborvos G o t h  P á l ;  tisztb. seborvos B a j n a i  János. 
— Tárnái járásban , alszolgabirák: V r a t a r i cs Lajos , S ü 
tő  János; tisztb. szolgabirák: S z a b ó  János, Ml i n k ó  La
jo s ;  esküttek: Kel e r  János, Z s o l d o s  Imre, Go t h  Ben
jamin; tisztb. esküttek: M e l e g h  Pá l,  E n g l  József, Ke- 
l e r  Elek, D o m b r á d y  László, Kol er Ferencz, P e t h e ő  
P á l ,  L i p t a y  Lajos; aladószedö G o t h  Bertalan; polgári 
biztos E l e k  Mihály, szolgabirói czimmel; mezei biztos 
Máj z ik  Sándor, egyszersmind tisztb. esküit; tisztb. orvo
sok: H an  ak Mihály , F e j e s  Mihály, P r u n y Mihály; seb
orvos: J a k o m i c s e k Ferencz ; tisztb. seborvos: M á t  ék o- 
v i c s  Lőrincz. — Tiszai járásban , alszolgabirák: F ü r  La
jo s ,  Okolicsnai O k o l i c s á n y i  Gusztáv, Szajori F e j é r  
Lajos; tisztb. szolgabirák: F a z e k a s Károly , Dapsa i Dap-  
sy József; esküttek: Benedekfalvi Lu by József, Szeníivá- 
nyi O s o i n o r t á n y i  Károly, Bilkei L i p c s e y  Lajos, Kür -  
t h y La j o s ;  tisztb. esküttek : S z o d o r a y Elek , P é t e r  An
dor; aladószedö: Bilkei L i p c s e y Gábor ; polgári biztosok : 
V ég  e ss  József, Bó t a  János, egyszersmind tisztb. esküit; 
mezei biztosok: Z s ol d o s Zsígmond , S z o m ba t h e 1 yi Já 
nos, egyszersmind tisztb. esküttek; tisztb. orvos K r i s z t e n  
Kristóf; seborvosok: K u n c z e László , L a k y  János; tisztb. 
seborvosok: N a g y  Lajos, B o c s y  Károly. — Mátrai járás
ban , alszolgabiró M a r s ó  Sámuel; tisztb. szolgabiró Z a y  
Sámuel; esküttek: Z a y  János, B e ö t h y  Sámuel, M a d a 
r a s s y  Ferencz; aladószedö Leleszi Ko v á c s  Péter; mezei 
biztos M a r  só György, egyszersmind tisztb. eskiitt; úti biz
tosok: D o b o s  Gábor, P e t h e s A n t a l ,  egyszersmind tisztb. 
eskiitt; seborvos C z o b e l  József; tisztb. seborvos M o r v a y  
János.

Fiume, nov. 16.
Mult October hónapban a’ magyar tengermellék’ első rendű 

kikötőiben , ugymint: Fiumében , Buccariban és Portorében 
következő volt a’ kereskedés’ ’s hajókázás’ folyamatja. — 
Ugyanis a’ nevezett időszakban e’ három kikötőbe érkezett 
üresen elsőbb rendii hajó (Naviglj di lungo Corso *): ausz
triai 8, tonnaterhök 2397; svécziai 1, tonnaterhe 229 ; szinte

*) Ezen nevezet alatt értetnek mindazon elsőbb rendű nagy hajók 
(Brigantino , Brick-Seuner, Polacca , Trabacolo), mellyek udvari 
pátenssel, ministeriális kisérö-levéllel, és török fermánnal ellátva, 
a’ világ’ minden tengerét szabadon bejárhatják.

tokkal keríthessük : a’ nélkül hogy mindezek mellett megha
tározná, hol végződik a’ kisebb bátorítás , és hol kezdődik 
a’ tilos megerősítés. Nektek ezentúl nem lesz szabad — mon
danak ismét mások — békét és szövetséget kötni; úgy hogy 
az embereknek, szabadságuk’ nagyobb biztosítására, nem 
lesz többé megengedve , pört-patvart eligazítani , veszekedő- 
ket egymástól különválasztani, ellenségeskedéseket egyezé
sek által megszüntetni, erejüket valamelly közös czélra egye
síteni , sőt megházasodni sem, mivel a’ házasság szinte szö
vetség, még pedig holtiglani kölcsönös segedelmezés végett 
kötött szövetség. — Ez nekünk nem szándékunk, válaszol
nak a’ társasági alku’ pártfogói, mi sem a’ privát kibékülé
seket, sern az ártatlan szövetkezéseket nem tiltjuk; úgy 
hogy valójában semmi sem lesz tehát megváltoztatva, mert 
az ellenséges szövetkezések már a’ természetállapotban tilosak 
voltak ’s az ellenfél által megakadályoztathattak vagy felosz- 
lattathattak. —- Továbbá némellyek azt tanítják, hogyjövendő- 
ben csak az uj statushatalom teremthet hivatalokat ’s azokhoz 
nevezhet ki, csak ez hozhat törvényeket és rendeleteket, Ítélheti 
el a’ privátok közötti pörös ügyeket, ’s a’ vétkeket vagy áthágáso
kat csak ez büntetheti. Mások ellenben urak akarnak lega
lább saját házukban maradni; nem engedik magoktól elvé
tetni azon jogot, hogy szolgálatokat ajánlhassák ’s máso
kat szolgálatba fogadhassanak, hogy szolgáiknak és más 
alattválóiknak bizonyos szabályokat adhassanak elejökbe, 
azok’ teljesítése vagy nem-teljesitése felett Ítélhessenek, a’ 
resteket és áthágókat megállapító erejök és segédeszközeik’ 
mértéke szerint megfenyíthessék. Végre, H o b b e s  és sokan 
az ó tanitványi közűi azt állítják, hogy a’ polgár a’ mester
séges status’ alkotásakor nemcsak személyes szabadságáról, 
hanem vagyonjogáról is lemondott, vagy legalább azokat a’ 
statusnak jónak vélendő rendelkezése alá adá, mig ellenben

üresen nagyobb hajókázási hajó (Naviglj di grande Cabottag- 
gio **): ausztriai 59 , t. t. 3161 ; pápabirodalonibeli 4 , t. t. 
137 ; végre kisebb hajókázási hajó (Naviglj di piccolo Cabot- 
taggio ***): ausztriai 199, t. t. 770. Ugyanezen kikötőket 
pedig ez időszakaszban elhagyók üresen ; elsőbb rendii ha
jó k : ausztriai 1, t. t. 259 ; nagyobb hajókázási hajók: ausz
triai 32 , t. t. 1309; pápabirodalombcli 6 , t. t. 171 ; kisebb 
hajókázási hajók: ausztriai 243, t. t. S08. — Terhelt hajó 
pedig érkezett elsőbb rendii ausztriai 2 ,  t. t. 496, a’ rajtok 
behozott árúknak (vas és aczél) értéke 5380 for. ez. pénz ; 
joniai 1, t. t. 31 , az árúk’ értéke 910 f r . ; nagyobb hajóká
zási ausztriai és pápabirodalonibeli 81 , t. t. 2711 , a’ rajtok 
behozott árúknak értéke S0,19S for.; kisebb hajókázási ausz
triai 136, t. t. 675, az árúk’ értéke 20,020 for. Összesen 
tehát érkezett terhelt hajó 220, t. t. 3913, a’ rajtok beho
zott árúk’ sommás’ értéke 106,50S for. —■ Terhelt hajó távo
zott ausztriai, franczia, porosz és szardíniái elsőbb rendii 
8 ,  t. t. 1939 , a’ rajtok kivitt árúk’ értéke 11 5,683; nagyobb 
hajókázási 92, t. t. 4140, a’ kihordott árúk’ értéke 122,829 
for.; kisebb hajókázási ausztriai 74, t. t. 423 , az árúk’ ér
téke 15,757 for. Összesen tehát partvidékünket elhagyó ter
helten 174 hajó, t. t. 6502 ; a’ rajtok kihordott árúk’ összes 
értéke 254,269. így tehát a’ lefolyt October hónapban 360,777 
forint volt kereskedési forgásban, és a’ behozott árúk’ érté
két, a’ kivittekéből lehúzván, a’ kereskedési mérleg mi reánk 
nézve 147,761 forintig mutatkozik tettlegesnek, mit légin-' 
kább a’ hordódongák’, épületbeli fák’ és leveles dohány’ ki
vitelének köszönhetni.

A u s z t r i a .
Becs, nov. 22.

A’ Ferdinand-Császár-éjszaki-vasut’ ünnepélyes megnyitása, 
melly nov. 2Okára volt határozva, legfensőbb kívánat’ követ
keztében csötörtökre nov. 23kára halasztato tt, midőn is az 
említett vasút Ö cs. kir. Fenségeik K á r o l y  és Mi k s a  Fő- 
herczegek’ , a’ ministerek’ ’s a’ fm. statushivatalok’ jelenlété
ben ünnepélyesen fog megnyittatni. — Triesztből f. h. 17kén 
költ legújabb levelek szerint, O cs. kir. Fensége J á n o s  Fő- 
herczeg ott minden órán váratott. Trieszt városa egy pom
pás mezei házat késziltete föl számára, hogy vesztegléside- 
jét minél kényelmesüké tehesse. — A’ herczeg E s z t er 3i á z y 
Pál felől szárnyaló hirek mind alaptalanok. Ezen érdemteljes 
diplomata már bűcsulátogatásait teszi ’s rövid időn London
ban ismét nagyköveti hivatalába lépend. O fensége W a s a  
kir. herczeg útnak indult Oldenburg felé, ott néhány hónapig 
mulatandó; fenséges nője pedig és S t e p h a n i e  badeni nagy- 
herczegné még itt maradtak, ’s nem is tudatik azon időpont,

**) Ezen nevezet alá tartoznak, mindazon kisebb ’s kevesebb tonna- 
terhű hajók, mellyek kormányszéki útlevéllel ellátva, a’ hajókázási 
szabadságra nézve már határozottak, ’s csak az adriai és közép
tengerben egész a’ gibraltári szorosig, ide értvén minden hozzá 
tartozandó szigeteket, ’s Livadia’, joniai szigetek’ ’s Görögország’ 
kikötőit ’s partvidékeit, vitorlázhatnak szabadén.

***) Ide tartoznak mindazon legkisebb hajók, mellyek kormányszéki 
szabadságlevéllel (licenlia maritima) ellátva, csak az ausztriai ki
kötőket látogathatják.

[földije L o c k e  és mások épen nem olly hajlandók magokat 
j  egészen megfosztatni engedni ’s azt állítják , hogy az ember 
nem is egyébért lépett a’ polgári állapotba, mint hogy min
den elébbi vagyonát megtartsa és biztosítsa. Már pedig amaz 
első esetben a’ társasági alku észtelen, önczéljával ellen
kező ’s minden szabadságnak s irja , imez utóbbiban pedig 
teljes-lehetetlen volna, mert mihelyt kiki mindent meg akar 
tartani, a’ mivel előbb bírt, akkor minden úgy marad mint 
volt, ’s mi még folyvást a’ természetállapotban volnánk.

Ezekhez járul itt még egy másik kérdés , melly csak alá
rendeltnek látszik ugyan, de mind a’ mellett nem csekély 
nehézségekkel já r ,  mellyeket a’ philosophusok szinte nem 
birnak megoldani. Ki fogja az uj mesterséges statusfőt, min
den, óriási hivatalának teljesítésére szükséges segédivei és 
eszközeivel együtt f i z e t n i ?  Némellyek úgy hiszik, hogy 
ő ezen költségeket a’ magáéból tegye, mennyire csak lehet, 
saját vagyonából éljen ’s csupán nagy szükség’ esetén kíván
hasson a' néptől segedelmet. Igaz, hogy ez volt a' régi rend
szer, de melly csak a’ természeti, nem pedig a’ mesterséges 
polgári statusra illik ’s melly következéskép csak olly korban 
volt kelendő, midőn a’ királyokat és fejedelmeket még nagy 
uraknak, nem pedig a’ nép’ tisztviselőinek nézték. Azonban 
a’ philosophusok’ legnagyobb része eléggé méltányos és kö
vetkezetes, inegvallani, hogy rendszerűk után a’ polgárok’ 
kötelessége, nemcsak a’ fejedelmet fizetni, hanem minden 
egyéb statusszükségeket is fedezni. Sőt ezen urak meg sem 
engedik a’ fejedelemnek, hogy saját vagyonából élhessen, 
hanem még azt is megtiltják, hogy saját vagyona és függet
len jövedelmei legyenek, félvén, nehogy a’ fejedelem e’ 
személyes hatalom által talán maga is szabaddá lehessen ’s 
többé szolgának ne látszassák. Ebből azt is kimagyarázhatni, 
hogy napjainkban a’ királyokat és fejedelmeket mindenütt ja-



mellyben Manheimba utazandnak; mivel a’ nagyherczegné itt 
hoszabb időre bérlett ki magának szállást. — Az itteni, honi 
’s külföldi gavaléroknak nj ’s egészen angol minta szerinti 
casinója e’ napokban fog megnyittatni. Az e végre bérlett pa
lota igen Ízletesen van bútorozva ’s minden lehető kényelem
mel ajánlkozik.

A’ bécsi városi tanács Na g l  Györgyöt, Sz. Leopold I fárai 
karigazgatót, érdemeinek, mellyeket mint e községbeli sze
gények’ atyja szerzett , tekintetéből dijelengedés mellett pol
gárjoggal ajándékozta meg. — A’ Karintliiai-kapu mellett a’ 
franczia szinésztársaság folyvást ad mutatványokat; a’ „Fia
tal keresztanyában“ Doligny asszonyság igen tetszett. Ugyan
ezen színházban S c h m e t z e r  ur ad most vendégszerepeket, 
ki igen nagy reményű dalszinész. A’ daljátékban L u t z e r 
kisasszony rendkívül és méltán tetszik. — Ne s t r o y n a k  
„Das Haus der Temperamente“' czíniii uj darabja a’ Wien 
melletti színházban nagy tetszéssel adatott ’s tele házaknál 
ismételteik. C é r i  to  tánczosné Bécsből Mailandba megy.— 
Triestben U n g e r  kisasszony ’s P o g g i  és C o s e l l i  urak 
rendkívül tetszettek, valamint Luccában M o r i a n i  énekes, 
és S c a l e s i  comicus , ki a’ jövő tavaszszal ide Becsbe jő. 
— R u b i n i ,  T a m b u r i n i ,  L a b l a c h e  és Gr  i s i  kisassz. 
folyvást Párisban vannak, hol 1577 óta létez olasz dalszín
ház. Ma z a r i n  bibornok több uj tagot hivott meg Olaszország
ból 1615ben; becsukatott az olasz színház 1697ben; ismét 
megnyittatott 177Sban. Az első revolutio alatt félbeszakadtak 
a’ mutatványok, de csakhamar ismét elkezdődtek. E ’ dalszín
ház egy Piccininek, Sachininak, Spontininak , Rossininak 
és Bellimnek köszöni hires voltát.

Angliából érkező minden tudósítás szerint ott a’ legköze
lebbi parlament’ megnyílását általában nyugalommal és bizo- 
dalommal várják, mert csaknem mindenki megismeri ugyan, 
hogy itt reformoknak történniük kell; de ma ga egy uj status
alkotmánynak gondolatja is elegendő, minden angolt borza
dással ’s undorodással tölteni el, minthogy ő mindent, a’ mit 
bir, őseitől ró maradt örökség gyanánt tekint, ’s igy akarmelly 
történhető reformnak a’ régi’ tekintetének meghagyásából kell 
kiindulnia. Magát Angliának legrégibb reformját, a’ Charta 
magna-t, a’ legjelesebb jogtudósok, mint Coke, Blackstone, 
Burke és többen, úgy tekintik, mint Anglia’ szabadsági’ szár
mazásfájának egyik megkezdőjét, melly azonban 1. Henrik’ 
szabadságlevelével együtt csupán régibb országos törvények
nek megerősítése. így az I. Károly alatti parlament „Jog 
iránti kérelem“ nevű hires törvényében ezt mondja a’ király
nak: ,,Felséged’ alattvalói ezen szabadságot örökségül vet
ték.“ A’ Vilmos és Mária’ első kormányévében hozott hires 
rendeletben pedig a’ parlament igy szól: „Nem akarja a’ par
lament, hogy a’ régi szabadságok és törvények a’ felforgatha- 
tás’ veszedelmének kitétetve legyenek, azértis kéri a’ királyt 
és királynét annak kinyilatkoztatására, hogy ezen régi jogok 
és szabadságok az országnak igaz és kétségtelen jogai és 
szabadságai.“ E ’ szerint mindig alapelv volt Angliában , az 
országos szabadságokat úgy tekinteni mint egy nagy fidei- 
comrnissumot, melly az ősöktől örökült, hogy ismét az ono- 
kákra szállittassék, mint az ország’ polgárinak egy különös 
vagyona, minden viszony és tekintet nélkül az általányos jog
ra; ’s ezen eszköz által folyvást fentartatik a’ brit constitu
t e ’ egysége a’ részeknek minden különbözése ’s a’ koronkint 
történni kellő minden reformok mellett is , mert az egésznek 
harmóniája nem zavartathatlak ott meg, hol örökös korona és 
örökös nemesség mellett az alsó-háznak és népnek is meg
vannak örökös jogai , kiváltsági és szabadsági, mellyek az 
elődök’ hoszu során keresztül származtak le. — Párisi leve

lek szerint ott a’ követválasztások’ érdeke valamennyire hűlni 
kezdett, mióta a’ „Journal des Débats“ -ban a’ constantinei 
bey’ haremjének leírását olvashatják. — Valée generálnak 
rósz néven veszik, hogy Constantine’ bevételének egész dicső
ségét a’ pattantyússágnak tulajdonítja ; ámbár ez igaz lehet, 
ha a’ halottak’ csekély számát, mint azt a’ franczia ministeri 
lapok adják , meggondoljuk. Örömest adtak volna egy mel
lékdarabot az arcolei hídhoz, midőn general Bonaparte, zász
lót ragadva, nyomult előre; de ezt most már V e rn  e t’ ecsetje 
nem teheti. —- Laffitte, úgy látszik, mindenütt keresztülesik 
’s úgy áll egyedül, mint a’ júliusi revolutíónak elhagyott 
romja. — Lyonban a’ választások bevégződtek ’s az előbbi 
követek választattak meg. Egyébiránt itt, valamint Franczia- 
ország’ minden egyéb gyáros városában, a’ gyárurak a’ kisebb 
birtokosok’ tönkretételével szerzik vagyonukat, ’s egyetérté- 
sök által a’ munkásokat valóságos rabszolgaságba hozzák. E’ 
rendszer a’ kisebb vagyonúakat elöli, műkeresetben szintúgy 
mint a’ földművelésben. Egyik félnek ilIy nagy vagyonbősége, 
a’ másiknak pedig szigorú szüksége, csaknem határtalan ha
talmat ad amazoknak, mig ezek föltételeden függésre kár- 
hoztatvák. Ez még feltűnőbb, ha meggondoljuk, hogy épen e’ 
szegény munkások harczoltak a’ júliusi revolutiokor a’ bar- 
ricadok megett egy polgári egyenlőség’ álomképéért, mig a’ 
gyárurak, pénztőzsérek ’s más illyesek pinczékben várták a’ 
tusa’ kimenetét. — Köz azon óhajtás Francziaországban, bár 
a’ kamarák’ közelgő összejövetele arra használtatnék, hogy 
az ország’ szellemi ’s anyagi érdekei előmozdittassanak; de 
ehhez önálló erő ’s oily erkölcsi nagyság kívántatik, millyet 
a’ franozia követek már több esztendő óta nem mutattak. —

E * * *.
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végre ama’ nagy ünnepély a’ Cityben, melly már rég óta olly 
sok nyelvet és tollat hoza mozgásba. Az idő, melly több nap 
óta komor és ködös vala, csötörtökön nov. 9kén megválto
zott,  és pedig olly kedvezőleg, hogy e’ nap a’ legszebb és 
legverőfényesb septemberi napokhoz hasonlított. Már az elő
estén olly mozgásban volt London , mint valamelly ünnepna
pon. Töménytelen embercsoportok, közöttük sokan távol 
tartományokból, járdáitok azon utczákon, mellyeken a’ dísz
menet keresztülvonulandó va la , hogy az előkészületeket 
megnézzék. A’ boltok többnyire zárva voltak, ’s a’ munkások 
azok előtt nézőállásokkal, transparentekkel stb. foglalatos
kodtak; az örökzöld olly kapós volt, hogy ára szörnyen föl
ment. Délután Temple-Bar két sorban kocsikkal telék meg, 
mellyek egy óranegyednél tovább sem előre sem hátra nem 
mehettek. A’ munkásokat annyira keresték, hogy nekik órán- 
kint egy guineet is fizettek. A’ díszmenetnek szánt utczák 
elkorlátoltattak, hogy kocsik belejok ne mehessenek. Esti 9 
órakor ürülni kezűének az utczák, mivel a’ nép részint már 
eltölt a’ nézéssel, részint pihenés által a’ holnapi dicsősé
gekre uj erőt akart magának szerezni. Lugate-Hill és Cheap- 
side’ lakosai még csak ez éjjel csinálták meg nézőállásaikat, 
’s a’ kalapálás és kopogás olly nagy vo lt , hogy az idegennek 
Anglia’ fővárosát lakatos- vagy kovácsműhelynek kelle tarta
nia. A’ mellett olly sűrű volt a’ köd, hogy egy lépésnyire 
sem lehetelátni, ’s a’ kocsik csak fáklyavilágnál haladhattak 
előre, ’s az utczákat is ennél kellett kövecsesei beszórni. Az 
élet és zsibaly e’ városrészben még éjfél után is sokáig tar
tott. Este felé több boltbirtokosok, kik szobáikat, még ma- 
gasb árt reménylvén , ki nem adták, öriilének, hogy azokat

azon árnak , mellyet szomszédjaik három nap előtt kaptak, 
harmadrészén kiadhaták. A’ különféle helyeken emelt állások 
(mellyeken a’ nézők’ egy részének 5 órafolyásig kellett a’ dísz
menetre várakozni) mind igen Ízletesen szőnyegekkel , virág
bokrétákkal stb. valónak felezifrázva; mindenütt lehete látni 
a’ királyi czímert illy felírásokkal: „Isten tartsa meg a’ ki
rálynét!“ „Üdv Victoriának!“ stb. Egy cokspur streeti lakos 
egész házát bezárta ’s nézés végett senkit sem bocsátott be! 
Azon 24 tanácsbelinek számára, kik a’királynét lóháton va- 
lának kísérendők, jófajta lovak kerestettek ki a’ woolvvichi 
pattantyusságéi közűi és 8 napig taníttattak : a’ lovaglás 
mindazáltal a’ népnek nem kis mulatságul szolgált, mivel so 
kan a’ City’ urai közül nem a’ legiigyesb lovaglók , úgy hogy 
egy alderman lováról le is esett, midőn néhány ismerős dámát 
iidvözleni akara; de legkevésbbé sem sérült meg, csak a’ 
díszmenetnek kelle kissé megállania. A’pénzcsarnok’s egyéb 
nyilványos intézetek egész nap zárva voltak. Korán reggel 
olly tekintetet mutattak London’ utczái, mintha a’ roppant 
fővárosnak és környékének egész népessége talpon volna. A’ 
legérdekesb három pont a’ Páltemplom , Temple-Bar és Guild
hall volt. Már 12 órakor az ülések többnyire el voltak fog
lalva; a’ szépnem képezé a’ többséget. A’ házak világításra! 
szánt lámpákkal, virágokkal és szőnyegekkel valónak föléke
sítve ’s az ablakok’ legkisebb zugai is emberektől tömve , az 
utczákon pedig végtelen sokasága hullámzott azoknak, kik
nek nem volt sem pénzük helyfizetésre, sem harátjaik , kik 
által meghivattak volna. Temple-Barnál, hol a’ lordmayor 
a’ királynét elfogadandó vala, iszonyú volt a’ tolongás; de 
mégsem történt szerencsétlenség; ellenben fordultak elő vig 
mellékjelenetek, p. o. iiiiitt-amott egyegy zsebelő éretett lo 
páson stb. Guildhall pompásan volt ékesítve ’s világítás vé
gett egy roppant faalkotmány felállítva ’s tűzveszély ellen 
vaslemezzel beborítva. A’ királyné’ nevének két első betűjét 
(V. R.) ’s egy iidvezlő szavat lehetett egy borostyánkoszorú
ban látni, továbbá Anglia’ zászlóit és czímerét stb. A’ trón
teremben két koszorúgyertyatartó függött, mellyeknek köre 
34 lábnyi, világa pedig olly nagy volt , mint 5000 gyertyáé. 
A’ trón gazdagon megaranyozott, skárlátvörös bársonynyal 
borított, aranyrojtokkal és atlaczczal hímzett vala; a’ fala
kon óriási tükrök függőnek. Szintolly pompával ragyogott a’ 
tanácsterem is , hol a’ királynét a’ lordmayorné vala elfoga
dandó. A’ királyi család’ számára külön asztal volt készítve 
’s csupa arany edényekkel ellátva; az összes asztalok’ arany 
és ezüst edényei 400,000 font sterlingre (négy millió ezüst 
forin t!) becsültetnek. Egy és két óra közt a’ rendőrség ’s a’ lán
csások megindultak. Ekkor a’ tolongás olly nagy volt, hogy 
alig állhatott az ember egyenesen. Pali-Maliban és Cokspur- 
streetben minden ablakot és erkélyt előkelő emberek foglal
tak el,  kiknek tizenkilencz huszadrésze nőszemélyekből ál
lott. Egy csoport mesterlegényt lehete látni repkénybokrétás 
kalappal ’s „Victoria“ felirásu papiroscsillaggal mellökön, 
kik éljenkiáltások között vonultak keresztül az utczákon. Két 
órakor megjelentek a’ kenti ’s gloucesteri herczegnék, a’ 
cambridgei és sussexi herczegek hatlovas díszkocsikban nd- 
varnépestül , testőröktől kísértetve , ’s a’ nép által örömzaj
jal fogadtattak. Aztán hatlovas udvari kocsik jövőnek a’ ki
rályné’ kíséretével, továbbá maga a’ királyné nyolez almás
szürkétől vontatott statuskocsiban, mellette a’ főudvarmes- 
te rné , a’ kocsi’ oldalánál az apródok , udvari szolgák, lo
vászmester stb. Ezekhez járultak a’ követek’, ministerek’ stb. 
kocsijai. Midőn a’ díszmenet Marlboroughhouseból elindult, 
a’ nép’ örömzaja, a’ fiatal uralkodónő’ szünetlen magameg
hajtása , a’ kalapok és kendők’ csóválása leírhatatlan látványt

vaiktól és királyi haszonvételeiktől meg akarják fosztani ’s 
egy c i v i l l i s t e ’ fonák nevezete alatt fizetésbe tenni; úgy 
hogy azelőtt saját pénzöket idegen kézből kénytelenek kérni 
’s elfogadni. — A’ nép fizet tehát; de m e n n y i t  kell fizet
nie? terhe inilly nagy? szükséges e a’ kiadásokat a’ bevéte
lekhez, vagy a’ bevételeket a’ kiadásokhoz mérsékelni? — 
Vannak philosophusok, kik az elsőt állítják; de egy még 
csak alkotandó polgári társaságot tevén fel, nincsen semmi 
bevétel készen, mellyhez a’ kiadásokat szabni lehessen. Az
értis a’ philosophusok többnyire azt állítják, hogy a’ bevé
teleket kell a’ kiadások’ mennyisége szerint meghatározni és 
előkeriteni, ’s korunkban, kétségkívül a’ népek’ nagyobb 
boldogitására, ez utóbbi rendszer győzött. De ki határozza 
meg a’ mellőzhetetlen statusszükségek’ mennyiségét, midőn 
az egyik puszta fényűzésnek tartja, mi a’ másik előtt nélkü
lözhetetlennek látszik. Ki láthat előre minden statusszüksé
get, kiveheti a’ lehető véletlen eseteket mind számba? Ma
gának az ujon-alkotandó legfőbb néptisztviselőnek legyen e 
szabad irántok határozni ? vagy legalább engedtetik e neki is 
a’ dologban egy szócska? avagy ő ebben is fiiggend az egy 
részről engedelmeskedő, más részről pedig mégis felséggel 
bíró nép kegyelmétől vagy tudatlanságától? Mi utakon és 
eszközök által kell a’ bevételeket beszerezni, ’s mi arány sze
rint a terhet a polgárokon felosztani? Minemú adók érde
melnek elsőbbséget, ’s mire kell azokat kivetni: a’ földbir
tokra, a tőkepénzekre, a’ jövedelmekre, a’ műszorgalomra 
e 5 vaSY a kereskedésre; fényiizési tárgyakra e, vagy a’ köz 
és legelső szükségekre; a’ termékekre e, vagy pedig azok’ 
fogyasztására ! Mindezek igen tüskés és akadékos kérdé
sek, mellyek iránt a philosophusok örök vitában vannak egy
mással, s mellyek a’ gyakorlatban is tömérdek nehézséggel 
járnak. Mert akármennyit gyötörje is eszét az ember, lehe
tetlen i t t ,  az adókivetésben t. i., egyenlő igazságot, vagy 
csak az adómennyiség ’s az adózó’ vagyona közt egyenlő 
aranyt állítani fe l , úgy hogy minden philosophiai theoriák 
és szépen csengő szavalatok’ daczára végtére kénytelen az 
ember a’ gordiusi csomót ketté vágni, ’s nem azon adóknak 
adni elsőbbséget, mellyek a’ követelt elvekkel legjobban e- 
gyeznek, hanem azoknak, mellyek legjobban jövedelmeznek 
’s mellyeket legkönnyebb beszedni.

Nem érnénk soha véget, ha még a’ philosophusoknak az

a l k o t m á n y i  a l k u ,  vagyis political erőművök’ belső szer
kezete feletti számtalan variánsaikról ’s ellenmondásaikról is 
akarnánk értekezni. Szerencsére ezen variánsok’ története 
még nem olly régi, ’s igy eléggé ismeretes. De hogy mégis 
egy pár szót ejtsünk, itt legelébb is az a’ kérdés: m i c s o d a  
egy p o l g á r i  a l k o t m á n y  (constitutio) ? micsoda tárgyak
ra kell kiterjeszkednie, ’s mellyek maradhatnak ki belőle? 
— Hasztalan várunk e’ kérdésekre kielégítő választ ’s még 
kevesebbé találunk egyetlen philosophust is , ki e’ pontiránt 
collegáival egyetértene. Monarchia tetszik e nektek? De mily- 
lyen? úgynevezett absoluta monarchia e , vagy mérsékelt; 
szabad e ,  vagy megkötött’s kezén lábán megnyűgözött; örö
kös e vagy választó-monarchia ? ’s ha örökös tetszik, miképen 
kell az örökösödést szabályozni ? lehetnek e asszonyok és 
leányok, sőt növendék gyermekek is ,  mint például a’ spa
nyol Izabella, constitutionalis királyokká ’s igy eljuthatnak 
e a status’ legfőbb méltóságára, ámbár a’ társasági alkutól, 
a’ rendszerhez képest, ki vannak rekesztve ’s még csak nem 
is polgárok? — Választó-monarchia’ esetében pedig, ki ál
tal neveztessék ki a’ fejedelem, ’s a’ választójognak miilyen 
feltételei volnának itt elhatározandók ? — Ha pedig respub- 
licák vannak inkább Ínyetekre, a’ philosophusok ezeknek is 
mindennemű és természetű tervével szolgálhatnak; sőt, ha 
szükség, mind a’ két úgynevezett korm ányform át is a’ leg
tarkább módon összekeverik, a’ királyság’ barátinak nem 
hagynak egyebet a’ puszta névnél és külső színnél, ellenben 
a népség’ barátinak meghagyják a’ lényeget ’s igazi hatal
mat ,  hogy e’ közép út által, mint mondják, mind a’ két 
félnek eleget tegyenek, holott valójában egyiknek sem tesz
nek. De kikből fog tehát a’ burkolt, vagy be nein burkolt 
respublica állani? kik a’ sajátképen szavazható, cselekvő pol
gárok, ’s kiket kell, más részről, szenvedő, azaz fizető, 
tűrő és hallgató polgárokul elmellőzni? ez a’ kérdés szint
olly nehéz, sőt megoldhatatlan, mint az ,  kik voltának a’ 
társasági alkunak eredeti contrahensei. '*) Továbbá, sziiksé-

*) Szintezőn , lentebb niegirt nehézségek adják elő magokat c’ mai nap 
is mindazon monarchiákban és respublicákban, mellyekben uj, úgy
nevezett képviseleti alkotmányokat akarnak behozni, következéskép 
meg kell határozni, kik sajátképen a’ s t a t u s p o l g á r o k ,  ’s ki 
tartozik ez uj statuspolgársághoz, ki nem ? Természeti ok itt teljesség
gel nem találtatható ’s igy a’ dolog csupán önkényes hatalomszó által

ges e ezen polgároknak képviselőket is adni vagy nem? ’s 
az első esetben mellyik képviseleti rendszernek adjunk első
séget? A’ képviselők' száma a’ különböző kerületekben a’ 
földterület vagy a’ népesség, a’ statusköltséghezi adózás’ 
mennyisége vagy egy e’ három alaphoz képest összetett arány 
szerint határoztassék meg ? Azonban a’ földterületi alap csak 
maga változhatatlan és a’ legbiztosabb, úgy hogy végre a’ 
földnek ’s nem a’ rajta élő népnek kellene repraesentáltatni. 
A’ választhatóságnak melly feltételei ’s minő választásformák 
a’ legczélirányosabbak ? Mindenik pliilosophus mást-mást 
ajánl, mindeniknek más-más nézetei vannak a’ dologról. Vall
jon az észtehetségeknek kell e a’ vagyonosság, vagy a’ va- 
gyonosságnak az észtehetségek felett elsőséget adni? mert 
a’ tudományról és erényről, a’ társaságbani állásról és jogi 
viszonyokról mai nap a’ philosophusoknál szó sincs többé. 
A’ választásokat közvetlenül a’ nép maga tegye e, vagy azok 
a’ válasz tó férjfiaknak kétszeres háromszoros rostáján pereg- 
tessenek keresztül, hogy a’ polyva a’ magtól különválasz- 
tassék ’s csak a’ legtisztább buzaszem maradjon ben? — Fel
tévén végre, hogy ezen a’ bádog választóserlegból kikelt kép
viselők már tudva vannak ’s egy vagy két kamarába össze is 
gyűltek: mik lesznek azoknak illetőségeik ’s foglalatossá
gaik? Mindenhatók ’s polgártársaiknak határtalan urai lesz
nek e, vagy magok is korlátozottak és ki által? Szabadé 
nekik a’ constitutiót hitelesen magyarázni és módosítani, vagy 
nem? úgy hogy az első esetben telietnek a’ mit akarnak, 
a’ másodikban pedig a’ constitutiót mindenik tag mégis- sa
ját értelme szerint magyarázhatja , következőleg az ollyanná 
lesz, mintha nem is létezne? Tetszik e a’ hatalmaknak ösz- 
szitése, vagy azoknak szétdiriboltatása ? Megelégesztek e 
Montesquieu’ hármas hatalmával, t. i. a’ törvényhozóival, 
végrehajtóival és bíróival, vagy Locke’ javaslata szerint még 
egy s z ö v e t k é z  ő s i t ,  avagy talán C o n s t a n t  Benjamin 
és dom P e d r o ’ chartája szerint mindezeken felül egy m ér-  
s ék l  ő t ,  azaz a’ többinek pajkosságit zabolázót, ’s igy mind

döntethetik el, akár .a’ legfőbb kormányhatalom’, akár az azt vezető 
alkotmánygyártók’ részéről történjék az. Ellenben az igaz és tör
vényszerű respublicákban ezen nehézségek soha sem jöhetnek elő, 
mert itt a’ polgárság nem szavaztatik ennek vagy amannak oda, ha
nem jog szerint polgár mindaz, ki a’ respublicát eredetileg alkotta, 
vagy abba későbben felvétetett.



A’ londoni hírlapok mindnyájan telvék a’ hannoverai ki
rály’ minapi rendeletét tárgyazó elmélkedésekkel; a’ radical 
lapok újra azt javasolják, hogy öt a’ parlament Anglia’ trón- 
örökléséből zárja ki.

Hat vagy nyolcz hónap alatt a" büntető-törvényekben kü
lönféle változtatások történtek ; a’ király’ halála óta már nyolcz 
parlament-oklevél fogadtatott el, mellyek ama’ törvényeket 
érdeklik. A’ hamisítás’ vétségére nézve minden esetben a’ ha
lálos büntetés eltöröltetett, és most már ,  kevés kivétellel, 
semmi bűntett nincs, (nelly a’ békebirák’ évnegyedi üléseiben 
el nem ítéltethetnék. Egy más, a’ mostani királynénak legelső 
oklevele, a’ büntető törvénykönyvet érdeklő minden egyéb 
parlament-oklevelet magában foglal. Az uj szabályok között 
a’ szúrásra, lövésre 'stb., ha életvesztést vagy testi nehéz sér
tést húz maga után, még mindig halálos büntetés van rendelve; 
ha pedig a’ bűnös a’ megnevezett nemű tettleges megtáma
dás’ alkalmával semmi nagy kárt nem okoz, az uj törvény’ 
következtében a’ száműzés’ vagy három évi fogság’ bünteté
sének van kitéve , az őt megitélő biró’ elhatározása szerint. 
A’ magány-tömlöczözés’ büntetése most már egyszerre egy 
hónapnál, ’s egy évben 3 hónapnál hoszabb időre ki nem ter
jesztethetik; az éjjeli betöréssel összeköttetett lopásra nézve 
az éjszaka’ ideje világosan meg van határozva, nevezetesen 
estveli 9 órától fogva reggeli 6 óráig. Mielőtt ezen okleve
lek elfogadtattak , az utonállói rablás főbenjáró vétek volt, 
melly halállal biintettete11 ; most pedig, a’mennyiben semmi 
erőszakoskodással nincs egybekötve, a’ vétkes száműzetik. 
A’ büntetések’ ezen enyhítésének czélja részint az , hogy a’ 
pártoknak alkalom szolgáltassák panaszaiknak a’ törvényszék’ 
elébe terjesztésére, mivel kétségkívül sokan, kik tudták, hogy 
a’ bebizonyítást halálos büntetés követi, elijeszletének a’ vét
kest a’ törvényhatóságnak átadni.

A’ london birminghami vasúton két kocsivonal’ összeiitkö 
zése által ismét szerencsétlenség történt. Az egyik vonalnak 
erőműmestere a’ kocsiról leesett ’s halálosan megsebesitte- 
tett. A’ többi utasok, szerencséjökre némi könnyű iitődés után 
minden bajtól megmenekedtek. — Egy öreg skót hajósle
gény Leithban azon feladatnak régóta keresett megfejtését’ 
akarja kitalálni, mikép lehessen sik tengeren a’hoszuság’ fo
kát pontosan meghatározni. Fölfedezése most tudományos 
vizsgálat alatt van.

Francztaország*.
Paris , nov. 6.

Néhány nap óta itt az ismeretes dr. Ko r é  f f ’ többször ki
nyomtatott irata forog kézen, mellyben ez a’ maga ’s dr. Wo- 
l ovvski ’ nevében L i n c o l n  grófné’ orvosi gyógyítása- ’s 
egészsége’ helyreállításáért 400,000 franknyi követelését iga
zolja. ügy  látszik, a’ grófné’ szüléi’ H a m i l t o n  herczeg ’s 
herczegné bizonyos okoknál fogva, mellyek azon iratból ki 
nem világosidnak, az érdeklett két orvostól viszálkodásban 
váltak meg. Legalább a’ négy hónapi (martins’ 24kétől jú 
lius’ 23áig) gyógyítás’ bevégezte után a’ grófné’ látogatása 
csak kelletlen engedteték meg nekik, úgy hogy augustus’ 16- 
tól fogva, midőn dr. M a r j  ol  i n n a l  még egy orvosi ta 
nácskozás tartaték, járásukat a’ grófnéhoz csakugyan egé
szen félbeszakasztották. September’ elején az egész Hamil- 
ton-család Párist hirtelen elhagyta, a’ nélkül hogy a’ két or
vosnak fáradozását megköszönte , valamelly tiszteletdijt kül
dött, vagy elutazása'felől őket tudósította volna. Hamilton 
herczeg Angliába ’s a’ család’ többi része Helvecziába uta
zott. Visszajöttöket Párisba (20án) Koreff és Wolowski urak

26án törtéíietesen tudták meg, egyszersmind haliák, hogy 
a’ család 29én ismét elutazni készül ; midőn erre a’ családot 
pörrel fenyegették , attól irásbair ezen jelentést kapták, hogy 
számukra L a f l i t t e  bankirnál 24,000 frank van letéve. Mi
vel t. i. a’ gyógyítás általában mintegy 120 napig tartott, Ha
milton herczeg hihetőleg azt vélte, hogy a’ két orvosnak 
tiszteletdijűl naponkint 100 frank elegendő leend. Ezek ellen
ben máskép számolnak. Nem tekintve azon méltatlan bánás
módot ,  mellyet a’ llamilton-család’ részéről tapasztaltak, 
Koreff ur azt állítja, hogy collegája lady Lincoln’ lakásán 
naponkint 20 órát töltött, a’ gyógyítás’ alkalmávali nagy 
megerőltetés’ következtében szemvilága’ elvesztésétől fél; 
hogy ő maga (Koreff) egészségét megrontotta , ’s hogy mind
ketten ez idő alatt többi betegeikkel nem gondolhatván , azo
kat elvesztették. Annakokáért a’ Ilamilton-családot törvénye
sen felszólították nagyobb tiszteletdij’ fizetésére. Azonban 
Koreff ur az említett iromány’ bevezetésében előre is oda nyi
latkozik, hogy habár az általa ’s collegájától követelt 400,000 
franknyi somma a’fenforgó körülményekben nem  t e t s z h e -  
t i k  t ú l s á g o s n a k ;  mindazáltal ők azon sommával meg 
fognak elégedni, mellyet a’ törvényszék ,* a’ Hamiltön-család’ 
tömérdek vagyonát tekintve, nekiek itélend. E ’ pör’ kimenete
lére nagyon kiváncsiak az emberek, melly nevezetesen a’ ma
gasabb körökben nagy figyelmet gerjesztett.

A’ bey’ háremében találtatott asszonyok egy scich’ lakába 
fognak vitetni, ki ótulmazásukat megigérte. Nagyobb részint 
azon óhajtásukat nyilványitották, hogy hónukba visszamenni 
szeretnének, mint p. o. A y e s c h a  a’ bey’ kedvencze, Cy- 
priába kívánkozik. A’ bcyjel hét asszonya van. Azt mondják, 
October’ 24én a’ beytől két bekekövet érkezett Constantineba, 
de a’ generáltól visszautasittatott.

Spanyolország*.
Bayonne, nov. 6.

A’ carlospárti fő hadi szálláson Amurrióban november’ 2án 
következő felszólítás jelent meg: „Önkénytesek! A’ legyő
z ö t t ’s megalázott revolutio, miután csapásaitok alatt csak
nem semmivé tétetett, reményét olly fegyverekben helyezte, 
mellyek hitszegéséhez méltók, ’s magának azzal hizeleg, 
hogy még léteiét némi ideig folytatandja. Gyalázatos fondor- 
kodásai ismeretesek. Semmivé tudom én azokat tenni. Mivel a’ 
kiirtó háborút a’ mennyire lehet sebesen bevégezni kívánom, 
azért tértem egy pillanatra e’ hűséges tartományokba vissza. 
De nem sokára ismét azon állásra, hova kötelességim hívnak, 
visszatérni látandatok. Yitézségtek bizodalmát önt belém, 
és szükség’ esetében életemet közietek fel tudnám áldozni. 
Előbbi érdemeitekhez az engem kisérő hadi testület olly di
csőséget ragasztott, mellynek emléke évkönyveitekben élni 
fog. — A’ hadseregnek csupán harmadrésze, melly Navarrá- 
ban és a’ bask tartományokban munkálódott, az ellenségi had
sereget kevesebb számúvá tette, mint áz,  mellyre én a’ nekem 
meghódolt birodalomban számolhatok. Ti az ellenséget a’ 
síkságon szintúgy mint a’ hegyek között, pattantyusság’ fo
gyatkozása’ daczára, megvertétek. Huesca, Barbastro, Yillar 
de los Navarres, Retuerta dicső nevek, a’ ti győzödelmeitek’ 
emlékének megörökítésére rendeltettek. Habár a’ szükség, 
újólag lőszerrel és más megkivántatókkal ellátni magatokat, 
kényszerített is egy pillanatra kevéssé hátrálni, nem vonul
tatok vissza a’ nélkül, hogy meg ne dézmáltátok volna a’gyenge 
’s magát elhatározni nem tudó ellenség’ sorait, melly mozdu
lataitokat gátolni nem merészelte. A’ tartományokba vonulás
tok megmutatta , hogy a’ népség mindenütt csak a’ szabadí-

tüntete elő. A’ királyné után M u l g r a v e  lord (Irland’ alki- 
rálya) legélénkebben üdvözölteték; W e l l i n g t o n  herczeg- 
nek e’ tisztelet csak a’ tory Carlton-clobb’ részéről juta. Pali- 
Maliban nagyszámú munkások félig végzett állásokról hangoz- 
taták le a’ királynéhoz éljenezéseiket. A’ parton megújult a’ 
nép’ örömzaja ; az uj templomnál a’ királyné a’ tanuló ifjú
ságtól az ismeretes „God save the Queen“ nemzeti énekkel 
fogadtatott. A’ nép látni akarván a’ királynét, olly szörnyen 
tolakodott feléje, hogy a’ rendőrség ’s katonaság csak nagy
bajjal tartható vissza. Temple-Barba érkezvén a’ díszmenet, 
egy hírnök előreküldetett annak megjelentése végett , hogy 
ő felsége a* hű London várost meg akarja látogatni. Ennek 
visszatérte utón a’ kocsi bement a’ Citybe. A’ lordmayor, az 
aldermanek és sheriffek lóháton jöttek elő, egy részök igen 
furcsa tekintetet mutatván ; t. i. minden lovat a’ maga pat 
tantyűsa kisért. A’ lordmayor a’ királynéhoz halk beszédet 
tartván, átnyujtá neki a’ kardot, mellyet ő felsége mosolyog
va ’s magát meghajtva ismét visszaadott. Ezután a’ díszme
net egy városi tisztviselőtől vezettetve újra megindult. A’ 
Páltemplomnál 700 tanuló volt a’ Krisztus-kórházból, hogy 
ezen intézet’ régi jogánál fogva a’ királynét beszéd- ’s énekek
kel üdvözölje. 3 órakor a’ díszmenet Guildhallba érkezett, 
hova már azelőtt igen sok előkelő dáma koc s i zo tt ;  itt a’ lel
kesedés a’ legmagasb fokra hágott. A’ királyi kocsinak meg
jelentékor a’ kir. pattantyusság és a’ hangászkar a’ népéneke
ket játszá. Midőn a’ királyné kiszállott a’ kocsiból , ékessé
gei közűi néhány gyémánt lehullott, de a’ kiséret által tiis- 
tint fölszedetett. A’ királynén ezüsttel hímzett ’s honi gyár
ból került atlacz öltözet volt. A’ lordmayor’, lordmayorné’ 
’s aldermanek’ kíséretében lépett be a’ királyné családja’ tag
jaival a’ városházba , ’s az audientia-teremben fogadá el a’ 
városi hatóság’ felírását, mellyet a’ recorder olvasa fel. Kö
szönet mondatik ebben London város’ részéről a’ királynénak, 
hogy polgárünnepén megjelent, ’s megjegyeztetik benne, hogy 
a’ népöröm nem nagysága’ tetején álló földi hatalom iránti 
szokott hízelgés , liánéin brit népérzelemnek alkotmányszerü 
uralkodójához intézett kifejezése, kinek trónraléptekor tett 
nyilatkozásai még mindnyájok’ emlékezetében élnek. A’ ki
rályné kegyelmes köszönetét ’s a’ lordmayornak báróságra 
emeltetését jelenté. A’ lakománál a’ lordmayor köszönté fel 
poharát a’ királyné’ egészségéért, mire a’ kenti stb. herczeg- 
nék’ egészségére ’s a’ ,,hű London városra“ mindnyájan lel
kesülve áldomásoztak. A’ királyné 8 órakor hagyó el a’ tere
met ’s egy közönséges udvari kocsin a’ Buckingham palotába 
visszatért, útközben a’ nép’ hangos örömzajától kisértetve. 
A’ város estve igen fényesen ki volt világítva.

London, nov. 11.
A’ mai hírlapok egy förtelmes gonoszságról tudósítanak, 

melly a’ City-ünnepély’ alkalmakor vala végrehajtatandó: 
tudnillik egy S t ü b e r  nevű tébolyodott német a’ királynét 
anyjostul meg akará gyilkolni. A’ bűnös 60 esztendős, kinek 
elméjét, úgy látszik, szerencsétlen kereskedési foglalkozások 
’s házi bű háborították meg. Bukás’ következtében vagyona 
Németországban zár alá vétetett; ő bukása’ okának Ke n t  
herczegnét képzelte, ’s ez idő óta fejére halált esküdött. EL 
fogatásakor ezt mondó a’ rendőrszolgáknak: „Jókor fogtatok 
be ’s megkíméltetek egy gyilkosságtól, mellyet elkövettem 
volna; mert nincs ez országban sem királyra sem királynéra 
szükségünk.“  Az orvosoknak azon nyilatkozására, hogy Stü
ber tébolyodott, Hoxtonba a’ bolondok’ házába viteték. El- 
fogatása ugyan már néhány nappal a’ nov. 9kei ünnepély 
előtt megtörtént; de azon tekintetből, hogy a’ köz öröm meg 
ne zavartassák, lehető legnagyobb titokban tartatott.

össze négy vagy öt hatalmat akartok felállítani ? E ’ különbö
ző hatalmak’ birtokosai egymástól függetlenek , vagy egymás
nak alárendeltek legyenek e , ’s ha közöttök illetőség feletti 
viták támadnak, például, ha arról van szó, mi tartozik a’ 
törvényhozáshoz, és mi a’ végrehajtáshoz, mi által külön
bözik a’ törvény a’ rendelettől, rendszabastól, végzéstől és 
parancstól: ki fogja elitélni ezen kérdéseket, mellyeket mind
addig sem theoretice sem practice nem lehetett kielégitőleg 
megoldani? A’ statusfőnek , legyen aztán annak neve akár
mi , sanctiója szükséges e a’ törvények’ erejéhez, vagy nem? 
micsoda veto adassék neki, általányos e, vagy csak felfüg
gesztő, ’s ha ez utóbbi, mennyi időre? E ’ statusfő vagyis 
úgynevezett király egy észs2 el, akarattal és erővel felruhá
zott lény, vagy csupa névadó, szalmaváz és mindenhez 
igent vagy nemet intő báb legyen e ; ’s ha az ő ministereit 
vagy segédit felelősökké akarjátok tenni, nem ő irán ta , ki 
őket kinevezi, tartozandnak e felelet’ terhével, hanem egy 
olly gyülekezet i r á n t , melly őket vád alá veszi ’s naponkint 
szemrehányásokkal kínozza ? mellyik urnák fognak engedel
meskedni , minthogy igy két egymással ellenkező urat kap
tak? Mindezen és más hasonló kérdések iránt válaszszatok 
akarmi véleményt, mindenkor egy sereg philosophus álland 
mellettetek; az igen és a’ nem,  a’ mellette és az ellene 
egyenlőn igaznak fog tartatni ’s a’ tiszta ész’ parancsának, a’ 
kor’ felvilágosodása’ eredményének kiadatni.

Miután végre fejőket eleget törték azon,  mikép alkossák, 
szerkeszszék ’s korlátozzák egyik vagy másik módon a’ mes
terséges polgári néphatalmat, némelly philosophusok még 
magok is azt kérdik , valljon mit nyertek tehát az emberek 
mindezen fáradság, bonyolódás és áldozatok á lta l?  mert 
mindig újabb meg újabb sziklákra ötlenek, ugyanazon alkal
matlanságok újra meg újra visszatérnek, a’ társasági alku 
előtt és után mindig csak a’ hatalmasabb csinálja a’ törvényt 
’s igy a’ constitutiót is. „ Ah ,  mit cselekedtünk! — felkiált 
R o u s s e a u ,  egyik fő pártolója a’ társasági alkunak’s mégis 
egyszersmind a’ polgári társaságnak ellensége *) — a’ pol
gárok tehát átadják személyeiket azon feltétel a la t t ,  hogy 
még azonfelül vagyonuk is elvétessék tő lök ; valóban nem

*j „Tont ce qui sort de la nature, a ses inconvéniens, et la societé 
c i v i l e  plus que tout le reste.“ Contrat Social 1. HL eh. 15.

látom á t ,  mi maradhatna még birtokukban !“ Én sem látom 
á t , kedves Jean-Jacques, ’s épen azért nem kell nekem a’ 
társasági alku, sőt azt is állítom, hogy ollyas soha sem 
köttetett. — „Atyáink merő együgyű és buta emberek vol
tak“ — igy szólanak W ei s h a u p t és báró K n i g g e ;  vala
mennyi polgári intézvény , akar monarchiái, akar aristocra- 
tiai, akar democratiai alakú legyen , nem ér semmit; mind
annyi merő bemeszelt sir; mert a’ he lye tt ,  hogy az előbbi 
bajokon segítenének , csak újabbakat és gyógyithatlanokat 
szülnek. Ott kell tehát végeznünk, a’ hol elkezdettük , t. i. 
a’ természetállapotba visszamennünk ’s az eredeti privát ha
talmat és privát szabadságot senkinek kezébe át nem ad
nunk.“ E ’ két urnák bizonyos tekintetben több igaza van,  
mint talán magok hiszik, csak azon egy javítással, hogy a’ 
mi eleink ama’ rájok fogott balgatagságot (a’ társasági alku’ 
kötését) soha sem követték el, ’s arra, hogy egy jobb ter
mészetállapotban éljünk, nem szükség a’ világnak mostani 
rendén bármit is változtatnunk , hanem csak úgy kell azt 
hagynunk, mint van és mindenha volt *).

De siessünk vége felé, és lássuk, ha nem lehetne e a’ töm
keleg’ fonalára ju tn u n k ’s az igazságot magokból ellenjei’val- 
lomásiból kitalálnunk. Ez talán sikerülni fog, ha elfogadjuk 
azt ,  mi mindnyája, vagy legalább legnagyobb része által 
mindenkor megengedtetik; ellenben félrevetjük, a’ mit csak 
egyesek állítanak a’ többiek’ ellenmondása mellett. Az igaz
ság mindenkor bizonyos egyetemiségből és öszhangzásból 
megismértethető. Némellyek által tisztán és világosan tanit- 
tatik , másoknak kisiklik kezökből mellette elhaladtukban, 
vagy legalább tettleg megismértetik általok, ’s épen ebben 
áll az igazság melletti egyhangú tanúság. Az egyesek’ külön 
tévedéseit ellenben a’ többi mind félreveti, ’s csak szerzőik 
harczolnak mellettök , sőt rendszerint ezek is , jobb óráik
ban , ellenmondanak azoknak részint világosan, részint leg
alább cselekvésmódjok á l ta l , miután különben is lehetetlen a’ 
tévelygésben következetesnek maradni.

Már pedig a’ philosophusok mindnyájan vagy legalább majd 
mindnyájan raegvallják, hogy a’ természeti állapot nem egé

*) A ’ tudós ur talán mégis némi zavarba ejtetnék, ha e’ tételét al
kalmaztatva kivínia ’s a’ perfectibilitás’ általányos törvényével meg
egyeztetnie kellene. A' s’aerk.

szén társaságtalan , hanem hogy az legalább egyes családo
kat,  mellyek’ nagysága nem határoztatik meg, ’s lehetőké
pen még más társasági viszonyokat is foglal magában ; hogy 
abban a’ természeti törvény ’s egyesek közötti privát alkuk 
kelendők, ’s hogy az önkénytes felebaráti kötélességek sin
csenek épen kizárva ; hogy abban az igazság részint a’ termé
szettől minden embernek önvédelemre adott erők, részint 
más emberek’ segedelmezése á lta l,  ha nem is tökéletesen, 
mégis tiirhetőleg szolgáltatik ki és tartatik fen; hogy ezen 
állapot, általában véve, még meglehetősen békés is volt, 
jóllehet koronkint, mint napjainkban, viták és háborúk tá
madhattak , ’s hogy ezen háborúknak is csak a’ béke’ helyre- 
állitása volt czéljok; hogy a’ nők és gyermekek férjeiktől 
és szüleiktől, a’ szolgák uraiktól függöttek és azoktól védet
tek; hogy az erők’ különbözése és kölcsönös szükség által 
ugyanazon ember egy részről u r ,  más részről szolga lehet, 
’s hogy, ha a’ függésnek és uraságnak ezen, csupán a’ ter
mészettől alkotott lépcsőzetén tovább haladunk, előbb vagy 
utóbb független urakra vagy családfőkre, következőleg való
ságos fejedelmekre ju tunk , kik sajátjogúk’ mértéke szerint 
másoknak parancsolnak , de magok senkinek sem engedelmes
kednek. E ’ szerint magok a’ társasági alku’ pártolói végre 
kénytelenek megvallani, hogy a’ természetállapot nemcsak 
társas viszonyokat ’s a’ természetes függés’ és önkénytes szol
gaság’ lánczolatát foglalja magában , hanem szükségképen 
kisebb és nagyobb önálló urakat is ,  vagyis úgynevezett sta
tusokat, mellyeknek birtokai különféle alkuk vagy más tör
ténetek által majd megnagyobbodhattak, majd megkisebbed
hettek. De ha mindez igy van : úgy látszik nekünk,  hogy az 
emberek ezen természetállapottal igenis jól megelégedhettek, 
mint a’ melly mindenkinek meghagyja a’ m agáét, senkit jo 
gaitól meg nem foszt, sőt inkább az individuális szabadság’ 
varázsával a’társas életnek és kölcsönös segedelmezésnek hasz
nait szépen egyesíti, végre, melly minden egyébnél több eszközt 
nyújt jogaink’ biztosítására, életünk’ kellemesitésére’s mind ér
telmi mind erkölcsi tehetségeink’ kifejtésére és kiművelésére.

*. . . * * , rEzen ertekezes’ olvasásakor minden magyar büszke önerzessel csak 
azt mondhatja: boldog minden nemzet, mellynek polgári rendszere olly 
rendíthetlen alapokon nyugszik, hogy illyforma subtilitások’ feszegeté- 
sébe nem szükséges bocsátkoznia. A’ szerk.



tás’ óráját várja, ’s Europa törekvéseitek által megtanulhatja, 
hogy ellenségeim az egész ország’ népességének ellenségei. 
Ünkénytesek! Az e’ megszabadítás’ tökélyre vitelébe lépett 
késedelmezés sem tőletek sem a’ néptől nem függött. De azon 
okok, mellyek e’ késedelmezést eszközölték, elenyészend- 
nek,  ’s reményiem, hogy terveim’ valósulása nem sokára a 
jó ’s törvényszerű spanyolok’ minden kivánatinak megtelelcnd. 
Derék önkénytesek! Én bajnoki bátorságtok tanúja, viszon- 
taságaitok’ bajtársa, erénytök’ bámulója, ma irántatok visel
tető magas tiszteletem’ világos tanúbizonyságát akarom adni. 
Mai naptól fogva elől megyek ’s magam vezetendlek a’ győ- 
zödelemre. Legyetek mindig azok, kik voltatok, és bízzatok 
vezéreitekbe. El ne felejtsétek, hogy főgeneráltok a’ ti király- 
tok Károly! Arciniega fő hadi szálláson, oct. 28kán 1837.“

E s p  á r t é r  o general October’ 26án Briviescában volt, hon
nan jelenti, hogy don C a r l o s  Mena völgyön keresztül a’ 
tartományokba visszament. Azt adja még hozzá, hogy köz
lekedését az éjszaki sereggel helyre fogja állítani ’s rendelke
zéseket teend, hogy a’ téli táborozás’ sikerét biztosítsa.

Madridból ocíobcr’ 31én költ tudósítások szerint a’ cortes 
az előtte való napi ülésében P i o P i t a  P i z a r r o  előbbi pénz- 
ügyministernek a’ f. e. September’ 5dikei ülésben az ország’ 
pénzügyi állapotjáról előterjesztett jelentése’ vitatását elkez
dette. — A’ biztosság tudósításának első szakaszában az 
574,898,449 realnyi deficit’ fedezésére, a’ kormánynak követ
kező sommák’ elfogadását ajánlotta: 1) 60 millió reált, Cuba 
és Puerto Rico szigetek’ rendkívüli hadi adóját. 2) 40 millió 
reált, Cuba szigeten a’ kolostorok’ jószágai’ eladásából szár
mazott jövedelmet. 3) 12 milliót, a’ félszigetben eltörlött ko
lostorok’ harangjai’ eladásából bevett sommát. 4) 6,003,400 
reált, S a n  F e r n a n d o ’ bankjában találtató ’s különféle kö
zönségek’ gabonaraktárához tartozó kötelezvények’ eladásá
ból bejött mennyiséget. 5) 12 milliót, 30 pcentnyi birtokbeli 
adót. 6) 444,598,042 reált , mint rendkívüli hadi adót. — 
Ezen ajánlat’ első czikkelye elfogadtatott; a’második czikkely, 
nielly a’ Cuba szigeti kolostorok’ jószágainak eladásából be
vett jövedelmet érdekli , hoszu vitatásokra szolgáltatott al
kalmat, ’s a' többek között H e r o  s követ, azon észrevételt 
tette, hogy a’ cubai kolostorok’ eltörlése a’ sziget’ jövendő 
állapotjára nézve komoly aggodalmat gerjeszt, mivel a’ me- 
thodisták’ felekezete oda becsúszott, kik a’ rabszolgáknak 
nyilványos zendülést hirdetnek. — A’ harmadik czikkely az 
egyházi harangokra nézve, elfogadtatott ’s a’ vitatások azután 
más napra halasztattak. — Azt hiszik, hogy a’ jelen cortes 
november’ 6án fog eloszlani.

F o r t is g’ a 1 i a.
Az uj ininisterium’ szerkesztése valamennyire elkészült. 

Sa da B a n d e i r a  a’ külügyi, Bo mf i m a’ tengerészeti és 
C a e s a r  de V a s c o n c e l l o s  a’ pénzügyi ministertárczát 
nyerék, ’s a’ többi három minister hivatalában megmaradt.— 
A’ cortes, az alkotmány’ reformja felett még mindig folyta
tott vitatás’ alkalmával 58 szóval 9 ellen azt határozta, hogy 
a’ törvényhozóság’ tagjainak követségök’ ideje közben sem uj 
kormányhivatalt, sem valamelly előléptetést, kivévén, ha a’ 
ministeriumba meghivatnak, ne legyen szabad elfogadniok; 
más részről 62 szóval 14 ellen végeztetett, hogy mind a’ két 
kamara’ tagjai napi dijt és úti pénzt kapjanak. — D as A n -  
t a s  October’ 27én Lissabonba érkezett, ’s 30án a’ királyné’ 
leverjében megjelent.

^ v é c z i a .
Stockholmi hírlapok körülményes leírását közük azon fé

nyes szertartásoknak, mellyek a’ megjelent fejedelem’ tiszte
letére Upsalában adattak. A’ király’ bemenete’ alkalmával A t-  
t e r b o m  első rangú költő ’s hires philosophus és professor 
hozzá egy beszédet tartott,  mellyben a’ többek között ezeket 
mondta: „Csodálatosan megajándékozott lények vágynak, ki
ket az isteni gondviselés folyvásti egészséggel ’s erővel áld
ván meg, pályájokat a’ kor' változásától független, meg nem 
fogyott erőben folytathatják. Felséged a’művészet’ azon isteni 
alakjaihoz hasonlít ,  mellyekben az élet soha a’ férfiúi ére tt
ség’ határait át nem hág ja , soha egy nagy és gazdag lélek 
örök ifjúsága’ elevenséget el nem veszti. Felséged, a’ svécziai 
nép’ boldogságára, e’ ritka lények’ számához tartozik.“  — 
A’ király erre igy felelt:

„Uraim! 27 évvel ezelőtt Svécziába lett érkezésem ’s ke
vés napok múlva ennek fővárosába történt béjövetelem után 
Kegyetek’ közönségétől, én a’ legörvendetesb biztosításokat 
kaptam azon ország’ jövendőjéről, melly engem meghívott el
ismert jogai’ ótalmazására ’s nemzeti méltósága’ fentartására-. 
Az idő’ íolyamati több mint nehezek voltak. Európának nagy 
része egyetlenegy zászlót követett; egy diadalkocsi e’ világ
részt keresztülbarázdálta, és Svéczia szerencsétlen volt, a’ 
nélkül azonban, hogy minden reményével felhagyott volna. 
A nagy G u s z t á v  A d o l f  eltökélésének emlékezete, a’ gon
dolat, országát ótaímazni, midőn ő a’ német népek’ felszólí
tásának megfelelt, fölemelte lelkemet, és sejdítettem, hogy 
a’ földsarki kör’ erdői ’s hegyei még egyszer az elnyomott Né
metország javara nemcsak védeket, hanem a’ nemzetek’ jo 
gainak tüzes barátokat is adhatnak. A’ megtörténtek Kegye
tek előtt tudva vannak. A’ gondviselés megáldotta Svécziá- 
nak és szövetségeseinek fegyvereit. A’ rémfordulatok, mellye- 
ket az utóvilág nehezen foghatand meg, a’ jelenkornak meg- 
czáfolhatatlan bizonyítványokat szolgáltattak, hogy a’ status
társaságok csak igazság és egyenesség’ megismerése ’s az 
emberiség’ szeretete által erősittethetnek meg. Első tudósa
ink egyike, országáról írván, ezt mondta: „Svéczia’ története 
királyaié egyszersmind.“ Vele egyet értek ’s ezt teszem hoz
zá : boldogok azon királyok, kik, mint én, olly nemzetre 
támaszkodhatnak, melly ügyét rájok bízza! E ’ bizodalom az, 
melly nekem éltem’ alkonyán, úgyszólván, uj életet ad, a’ mi

engem az isteni gondviselés’ ótalma által megerősítve a’ nép
csoportok között vezetett, mellyek előmbe tódultak, hogy ne
kem nem csak azon jót megköszönjék, mellyet tenni elég 
szerencsés voltam, hanem azt is, mit a’ hazáért még érzel
memben hordozok. Végre e’ bizodalom is az, melly határo
zatimat folyvást vezérli. — Uraim ! Kegyetek adnak a’ ta
nuló ifjúságnak szüntelen nemes ösztönt, a’ statustársaságok’ 
minden tagjai’ jogának megszerzésére ’s további tenyészté
sére. Kegyetek’ tanítása alatt levő különféle osztályokból 
jönnek ki azon ifjak, kik egykor Kegyetek’ helyébe lépendnek; 
mások, kik a’ legelső felsőségi helyeket töltendik be, a’ had
sereg’ első hivatalait viselendik ’s ollyanok , kik az igazga
tás’ minden ágaiban szétterjednek. A’ szántóvető’ módjára 
vetnek Kegyetek, hogy fáradozásaik’ gyümölcseit a’ haza be
takaríthassa. Uraim! Kegyetek tudják, mi élénk tiszteletet 
csepegtettek belém ’s milly ragaszkodással vagyok Kegyetek’ 
közönsége iránt. Kegyeteket királyi teljes jóindulatom’ állan
dóságáról bizonyosokká tevén, a’ Mindenhatót kérem, hogy 
Kegyeteknek adjon erőt, meggyőzésére azon akadályoknak, 
mellyekre az olly férfiak, kik magokat az emberiségnek szen
telik , mindenkor bukkannak , ha czéljokat elérni hiszik.“

E g y v e l e g .
Konstantinápoly, nov. 1.

Ő cs. Fensége J á n o s  Főherczeg, miután October’ 21én 
Smyrnát elhagyta, következő napon „Marianna“ gőzhajón a’ 
syrai kikötőbe érkezett, ’s mivel ő Fensége vesztegidő’ tar
tása alatt vo lt , a’ szigetnek laktalan részén, a’ szükséges 
egészségi rendszabályokra figyelve, szállott ki, a’ cs. k. con
sul’ kíséretében a’ szigetnek ezen részét szemügyre veendő. 
October’ 23án „Marianna“ gőzhajó folytatta útját Piraeusba, 
hova 24én reggel meg is érkezett. — De r v i s  basa, az 
eddigi seik-iil-harem ’s elébbeni nagyvezér, meghalálozott. 
— R i f a t  bey, a’ portától a’ bécsi udvarhoz nevezett követ, 
csaridsi-mustesári’ (küliigyek’ statustanácsnoka’) méltóságá
val ruháztatoít fel. A’ kapudan basa’ parancsnoksága alatt 
levő török hajóhad October’ 29ke óta Tenedoshoz nem messze 
horgonyoz, csak kedvező szélre várván, hogy a’ fővárosba 
visszaevezzen. A’ fővárosnak egészségi állapotja folyvást javul.

A’ hannoverai patens, melly november’ 1 napján az 1833d. 
alkotmányt eltörli , Párisban nagy figyelmet vont magára ’s 
a’ hírlapokban hevesen megtámadtatik. Nagyobb részint úgy 
tekintik azt ,  mint egy régen meggondolt, talán idegen ta
nácsadó által ’s Erneszt Auguszt’ kiegészítésével szerkesztett 
ismeretes júliusi rendelkezést. A’ legmérséklettebb ezen hír
lapok között a’ „Journal des Débats“ , melly igy szól: ,,A’ 
patens épen olly veszedelmes mint hibás tett, melly Németor
szágban élénk érzeményt, sőt talán komoly megrázkódtatást 
(?) fogott szülni. És mégis a’ hannoverai király legnagyobb 
figyelemre méltó frigyeseit olly véleménynyel jogosítja, hogy 
boldogtalan projectuináról lemond; neki bö lcs’s egyenes ta
nácsokat osztogattak és előtte semmi következések el nem 
titkoltattak , mcllyeket ezélzatinak kivitele maga után vonni 
fogott. De alig tért vissza statusaiba, vak szenvedélyei, mely- 
lyek első nyilatkozványát sugallották, felülkerültek, ’s E r 
n e s z t  A u g u s z t  királyt testvére a’ boldogult király által a’ 
statusok’gyűlésében hoszas és iinnépelyes tanácskozás után az 
országnak adott alkotmány’ formaszerinti eltörlésére vezették! 
Úgy látszik , a’ király könnyű ’s hamari sikerűlést reményi; 
mi pedig azt hiszszíik, hogy mind magának mind minden alkot
mányos fejedelemnek Németországban zavarodást szerzett.“

November’ 2án Be r n b e n  a’ törvényszolga a’ tanácsház’ 
elébe állott, ’s fenhangon igy kiáltott: „ T a v e l  érdemes 
biró urat, mint a’ kormányzó tanács’ elnökét, idézem a’ béke- 
biróság’ elébe, először, másodszor és harmadszor.“  Ez egy 
régi szokás azon esetben , ha a’ kormány igazságot szolgál
tatni vonakodik. Most ez egy pap’ ügyében történt, kit a’ ta
nács minden Ítélet nélkül hivatalából letett , ’s ki most őt a’ 
bíróság’ elébe idézteti.

Folyó óra a’ magyarországi termékeknek Pesten f. 1837diki 
Leopold-vásárkor. pengő pénz
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P a p r i k a :  töretlen ................... mázsája 18 — 22 —
P i s k o l c z  v. dárdany: rozsnyói. ,, 12 — 13 —

,, liptói . . ,, 10 30 11 36
R e p c z e :  vetett ................... pozs.m ér. 1 48 — —

5, vad .................... ,, 1 — ---------
R o n g y :  közönséges....................mázsája 1 — 1 36

„ jobbféle : ................  ,, 3 — 6 —
S á f r á n y :  vad   „  14 — — —
S e l y e m :  nyers magyar 1,2, 3 féle „  860 — 940 —
S z a l o n n a    ,, 14 — 16 —
S z a p p a n :  s z e g e d i ..............  ,, 12 — 14 46
S z a r u :  szarvas-tülök,................ ÍOO darab 32 — 34 —

,, ökörszarv .......................  ,, 2S — 34 —
,, tehénszarv .......................  „  5 — 11 —

S z a r v c s ú c s    „  5 — S —
S z é k s ó :  finom ....................mázsája 9 30 10 45

,, selejtes ..................... ,, 8 1 5  — —
S z i l v a :  aszalt .......................  ,, 5 36 6 24
T a p l ó    ,, 18 — 30 —
T i m s ó :  fejér   ,, 4 42 4 48
T o l l :  ágytoll, fosztatlan . . . .  ,, 24 — 76 —

,, ,, f o s z t o t t .............  ., 36 — 110 —
„ pehely .................... „  100 — 150 —
,, irótoll ........................ÍOOO dar. 1 3 6  '2 —

V a j ....................mázsája 2S — 30 —
V i a s z :  sárga, rozsnyó i........ „ 76 — S0 —

„ 55 b á n s á g i ........ „ 74 — 76 —
Z s í r    „_14 — 16 —

liö iiyvnj oniíiitó - in tézet’ Hirdetése.
Alulirttiak van szerencséje a’ tisztelt Publicuinmal megismertetni, hogy 

nemes Mosony vármegyében kebelezett M a g y a r - Ó  vá r  kiváltságos 
varosában, királyi kiváltság mellett, már esztendő előtt állított légyen 
k ö n y v  n y o m  t a t é  - i n t é z e t e t .  Közhírré tétele ezen intézetnek 
mindeddig halasztatott; minthogy az intézet csak most'lépett olly tö
kéletességre , hogy tulajdonosa minden tekintetben a’ vele dolgoztató 
tisztelt Publicumriak megelégedését remélheti, és ajánlja is azonnal kész 
szolgalatját. llir ezen intézet mindennemű megkívántat!) legujabb-divatu 
betűkkel; aprólékos munkák’ — mint, teszem, meghívó kilétek’ , al
kalmi versek’ nyomtatására kiilönbféie színekkel. — Találtatnak továbbá 
benne többféle imádságos könyvek, kalendáriumok, és más egyéb tár
gyak a’ könyvkötő urak’ számára. Ajánlja pedig a' tulajdonos különö
sen a’ nyomtatásbeli munkák’ tisztaságát’s gyorsaságát; a’ festékek’jósá
gat, és a’ nyomtatandó tárgyak’ nyomtatási legillendübb arát. Magyar
óváron, nov. lGdikáu 1837. Cz é h  S á n d o r ,

az említett kiváltságos könyvnyom- 
tató-intézet’ tulajdonosa.

Nyomtatja Wigand Fridrik Kár.
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S z e r k e s z t i  ’s ki adj a

B a lá s fa lv i  Orosz J ó z s e f .

POZSONY, kcdJcii
Tartalm a:

a’ honi political ’s nempoliticai tárgyak', neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litical tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hiriiladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetményei:.

Ma §yarország.
A’ nmélt. magyar l<ir. udv. Kamara a’ bányászati osztályban 

általa felállított’s évenkint 300 fr. íizetéssel összekötött fogal
mazó-gyakornoki hivatalba B ern  o 1 ák Károlyt, a’ besztercze- 
bányai kam. bányászati ügyészhivatal’ segédjét, helyezte; 
S z a l g h á r y  Györgyöt pedig, a’ liuszthi tiszttartóság’ Írno
kát ,  szigethi sómázsamesterré nevezte ki.

Pest, nov. 11.
A’ nagyhírű patriarcha-érsek, Pyrker J. László ur ő exc., 

több hónapi távoliét után ide tegnap visszaérkezett. A’ külföl
dön, Németországban szinte mintáz olasz földön , tett utazása 
valóságos diadalmenethez hasonlított. A’ Tnnisiasnak, Iliülol- 
phiasnak ’s több nagy jelességű költői műnek dalnoka min
denütt tiszteletre és megelőző szívességre talált, ’s azon fé
nyes fogadtatást, mellyet nemcsak herczegi és koronás tők
től , hanem a’ legelső tudományos nevezetességektől is tapasz
ta l t ,  úgy tekintheti, mint geniusának tett legszebb hódola
tot. Velenczében , hol mint néhai patriarchának emlékezete 
feledhetetlen, megjelenése a’ legörvendetesebb hatású volt. 
Holnapután a’ patriarcha-érsek megyéjébe indul.

P e s t e n  november’ 17kén a’ G y a p j u t á r - E gy e s ü 1 e t ’ 
gyűlésében következő aláírás nyittatott meg:

Aláírás etjtj Pesten felállítandó gyapjuraktárra.

Alulírtak a’ gyapjukereskedést mind a’ termesztőre, mind 
a’ vevőre nézve biztosabb ’s gyümölcsözőbb lábra kívánván 
állítni, kötelezzük magunkat, hogy noha ezen torekedésünk’ 
gyümölcsét nem hiszszük azonnal elérhetőnek, mégis az alább 
következő feltételek mellett bizonyos e' czélra kibérlendő , 
vagy építendő raktárba hat egymás után következő eszten
dőig, azaz 1838iktól kezdve 1843ig bezárólag, a’ szinte alul 
feljegyzett gyapjumennyiséget kiildendjiik be évenként, vagy 
ha azt akármi oknál fogva be nem küldenők, a’ közösen má
zsánként meghatározandó járandóságot mégis kifizetjük. — 
Akármi sikere lesz ezen aláírásnak, az abban részt vevők az 
ISSSik évi pesti József-vásár’ első hete’ csötörtökén minden 
esetre ülést tartunk, mellyben a’ tárgyat tanácskozás alá ve- 
vén, a’ többség döntendi el az akkori körülményekhez sza
bott „tenni-valót.“  Minden aláíró egyegy szavazattal bir, mely- 
lyet azonban hiteles meghatalmazottja által is gyakorolhat.

F e l t é t e l e k :  1) Csak gyapjutermesztő vehet részt ezen 
aláírásban. 2) Hogy minden termesztőnek teljes rendelkezési 
joga gyapja felelt fenmaradjon, ’s azt akárkinek, akárki ál
tal , akármikor ’s akármi áron szabadon eladhassa. 3) A’ 
lehető legjobb mosást , mint lehető legjobb eladás’ főfeltéte
l é t , Ígérjük. 4) Illy egyesületek’ természete minden kétes 
fortélyt kirekesztvén , a’ hitel’ fentartásaul nyilván kijelen
tetik: hogy azon nem gondolt ’s nem várt esetben, ha va
laki — bár közvetve is — kétes fortélylyal élne, mint magá
ban értődik, ezen egyesület’ tagja lenni megszűnik. 5) Iía az 
aláirt gyapjú hét ezer mázsánál kevesb nem lesz, a’ raktári 
és árusbér összesen egy pengő forintot meghaladni nem fog. 
Nagyobb gyapjumennyiség’ aláírása’ esetére pedig ugyanazon 
bér tetemesen kevesbülhet. 6) A’ ki ezen kötelezésének min-

A’ e i j a  p ó tk.
Mit nyomorog uram öcsém azokkal az istenadta cigarókkal, 

egyiket a’ másik után lökvén ki az ablakon’? Vegyen egy ho- 
szuszárút, igy közelebb esünk egymáshoz.

„Épen a’ sok szerszámot akarom kerülni; de látom, hogy 
vagy rájok jutok vagy épen nem füstölök. Egyik nem ég, nem 
szelei, másik igen is szelei és ég e t , a’ harmadik féloldalt ég 
’s bűzöl, ’s igy forog a’ cyclusban valamennyi, mig az utol
só a’ többi után repül. Mire az a’ sok jóféle véki, ribai, cset- 
neki stb. s tb ., ha cigarókat nem tudunk belőle csavarni?“

Hogy a’ manó vigye uram öcsém’ cigarójit, bár a’ levél ’s 
vágott maradna eredetiségében , de egyik a’ másikat rontja, 
’s fizetjük mint a’ köles két, három, négy forinttal fontját 
a’ hitvány honi gyomnak, holott ugyanakkor egy forinton vesz- 
sziik a’ ezukorét, melly embertársaink’ vérével áztatva, tíz
féle műveleten menvén keresztül, ezernyi mérföldet halad, 
mig a’ tengerek’ veszélyei közt hozzánk ér. De még köszön
j ük,  ha szép sárga szinét nem a’ büdöskőtől nyeri, ’s a’ nél
kül is elég szűk mellünket nem kínozza.

,,Epen azért alkotunk répaczukor-gyárokat, mert a’ gyar
mati olcsó, valamint azért hozatunk havannai dohányt, mert 
a’ mienknél is drágább. Ez a’ korszellem’ (rövid o-val) iránya. 
Megvallom azonban , hogy a’ magyar dohány a’ külföldinek 
gyenge, 's tán ezen okból nem alkalmas cigarókra?“

Gyenge, gyenge! Mintha nem volna honunkban elég ka
padohány, miilyennek mázsája 15 forint. ’S azután egy kissé 
elrontva 500 forintért eladatik; ez csak beszéd uram öcsém. 
Tudja mit? — töltse meg csak a’ poharakat, alkosson egy 
dohány-ismertető társaságot, ’s meglehet, egy cigaró-gyár 
is kikerül mellette.

„Uram bátyám tréfál , ’s gondolja , hogy a’ jó maga magát 
ismerteti, mit üvegszem nélkül is láthatni; de én a’ társa

dén reményünk’ ellenére eleget nem tenne , ’s a’ közösen meg
határozott raktári illetőséget ki nem fizetné, az 183% : 20 
czikkelynek, habár nagyobb sommákra is az ezen törvényes 
ut’ költségeivel együtt, sőt ezen aláírásánál fogva, akármelly 
nemzeti bíróságnak aláveti magát. 7) A’ tiizkármentesítési és 
eladási költségeket, u. in. sensal-bért (Sensarie) , ha valaki 
sensalt vagy közbenjárót használni kívánt (mire azonban 
senki sem köteleztetik), szinte mindenki külön viselendi. — 
Minthogy a’ gyapjú-termesztők közül gyapjának árát nyirés 
után mindenki sokáig nem várhatja, hogy annak illendő ré
szét legalább a’ gyapjú beszállítás után az illető tulajdono
sak azonnal fölvehessél;, e’ végre egy jó hitelű nagykereske
dői házzal szükség az Egyesületnek szerződési összekötte
tésben lenni, ki egyszersmind a’ raktár’ kezelését is vezesse. 
Az Egyesület ez iránt folyó 1837re mint próbaévre egy pesti 
nagykereskedővel már valósággal és sikeresen szerződött is ; 
azonban további szerződhetési jogát jövendőre nézve magának 
ezennel fentartja, miről, valamint a’ raktári kezelésnek rész
letes elrendezéséről is , az aláírók a’ felül kiszabott időben 
fognak határozni. Költ Pesten nov. 17én 1837 stb.

Hogy e’ vállalat mind a’ hazának mind egyes gyapjuter- 
inesztőknek nagy nyereségökre leend, bizonyítja a’ jelen év
ben tett próba’ sikere; ’s hogy annak részvevői rövid idő alatt 
nagy számra fognak gyarapodni, reményünk annyival bizta
tóbb,  mivel az ismét megnyitott ívre rögtön 1085 mázsa 
gyapjú Íratott alá. Ennélfogva a’ gyapjutermesztő u r a k a t  
ez ügy’ pártolására olly jelentéssel szólítjuk fel: hogy ha
sonló ívek aláirhatásul L i  ed email n J. S. Fridrik nagyke
reskedőnél, és P r e g a r d t János n. casinoi igazgatónál, egye
bütt  pedig a’ vármegyékben több hazafinál léteznek. Pesten 
nov. 20ikán 1837.

Az Egyesület’ nevében Gr. Andrásy Gtjöryy.

A u s z t r i a .
Becs, november’ 25.

Tegnapelőtt reggeli 10 órakor nyitotta meg K á r o l y  Fő- 
herczeg O cs. k. Fensége a’ Ferdinand-császár-éjszaki-vasu
tat megszámithatlan sokaságú népnek összesereglete mel
lett. Ó cs. k. Fensége, két főherczeg fiának társaságában, 
örömsugárzó szemekkel lépett a’nyolez kocsi’ egyikébe, melly 
őt kevés perczek alatt hírének örök tanúja, a’ halhatatlan em
lékű asperni csatamezőn keresztül a’ minden népek’ vérével 
áztatott Wagramba ragadá. 20 perez alatt a’ magas társaság 
az innen 1 x/2 órányira eső Wagramban volt. Meg kell itt 
azonban jegyezni, hogy a’ gőzkocsi nagyobb bátorság’ oká
ért csak négy athmosphaerára vala alkalmaztatva, noha külön
ben tizennégyet is elbír. Visszatérés után a’ Főherczeg élénk 
örömmel fejező ki megelégedését e’ nagy nemzeti vállalaton, 
’s nyomban O cs. k. Felségéhez és L a j o s  Főherczeghez sie
tett, tudósítását teendő. Kevéssel az utolsó menet előtt, melly 
délutáni 2 órakor tö rtén t,  özvegy Császárné O Felsége és 
F e r e n c  z K á r o l y  Főherczeg’ fens, gyermekei is megérkez
tek Florisdorfba, hogy e’ nagyszerű látványban részesüljenek. 
Leírhatatlan az Öröm és forró részvét, mellyet az összesereg-

ságot felállítom , ’s ha nem is ismerteti a’ dohányt, majd 
ismertet más egyebet. Egyéb közt rnilly nem megvetendő is
mertetés lehet az ,  hogy a’ dohány - ismertető társaság — a’ 
dohányt nem ismerteti.“

Jó ,  én pedig dohányzáselleni társaságot alapítok egykorú- 
l a g , ’s megmutatom, hogy a’ dohányzás , az agyvelőnek, va
lamint a’ gyomornak függvényeit zavarván , a’ lelket és testet 
egyenlően rongálja.

„Egy kis zavarral több vagy kevesebb, bah !“
Igen, de ez a’ rósz szokás butít, mint más részegítő anya

gok’ használata ; az időtöltés munka soha sem volt , ’s kö
vetkezményeit a’ semmiség képviseli. Tekintsen csak körül 
uram öcsém nyugatról keletre, nemde iparmérője (vagy szor
galommérője, energiometron) a’ népeknek a’ dohányzás ? 
Nemde az industria — tán a’ civilisatio is egy kissé — és a’ 
dohányfiist-eresztés megfordított arányban vannak?

„Éljen uram bátyám! Utczámban a’ minap egy ház bonta- 
to t t ;  a’járók kelők közt egy sem volt, ki nem mondá: i t t  uj 
h á z a t  é p i t n e k.“

Es egyiknek sem jutott eszébe, hogy az üregben a’ végte
lenség fekszik, tagadván és állítván, mint uram öcsém’ bon
tása és építése, a’ pompás palotától kezdve, gyár-, kór-, ne
velési ’s egyéb házon és börtönön keresztül a’ temetőig.

„Hm! M eg ezentúl a’ másik végtelenség az i dő,  nemde? 
palotát palotára, sirt sirra, mig az élők’ és holtak’ ’s müveik’ 
számtalanságát e’ másik végtelenség’ végtelenségéig, egy ma
rok porba változtatva , kergeti a’ szél az első végtelenség’ 
végtelen kis részecskéjében, a’ változatlan ugyanazon parányi 
üregben.“

Töltse meg uram öcsém a’ poharakat; látom jó cigaróra 
akadt végre.

„Igen , mert egy cubai volt még zsebemben 's ezek közt 
épen annyi á’ rósz, mennyi a’ honi közt a’ jó.“

NOVEMBER’ 83. In ;» .
Föltételeit:

Megjeleli e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés. Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 2 ’i kr._Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  n’ kiadó tulajdonosnál, 
Vagy Wigand K. 1<\ könyvártilásában; P es t et i  
Fűskáti Länderer Lajos' könyvmühelvében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt kiildetendők: „A’Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.a — A’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izeden bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

lelt néptömegben minden arcz mutatott , ’s kiki a’ legnagy
obb megelégedéssel, valamint báró R o t h s c h i l d ’ érdemei
nek hangos megismerésével és magasztalásával liagyá el a’ 
helyet, mint ki e’ legelső vasút’ létrehozásával a’ monarchiá
ban uj pályát nyitott a’ köz haza’ kereskedésének és műipará- 
nak,  mellynek jótékony Itatási annak minden tartományára 
ki fognak terjedni. — December’ 1 Sdikétől kezdve már ren
desen járandanak a’ gőzkocsik Wagramig , ’s akkor , úgy re
ményük , maga Ő Felsége is teendi az első utat a’ pályán. 
0  cs. kir. Fensége J á n o s  Főherczeg ’s Bé l a  porosz kir. 
hcrczeg nov. 19kén éjjeli tizenkettedfél órakor „Marianna“ 
cs. k. gőzhajón kívánt egészségben a’ trieszti kikötőbe érkez
tek. Mindkét magas utazó másnap reggel a’ vesztegházba 
ment, itt 14 napot töltendő, nov. lökétől számítva.

Hagyb fit unnia.
London, nov. 14-

Az alsóházi elnök’ megválasztásánál legelőször fognak a* 
pártok egymással erőben mérkőzni, azértis mindeniknek hír
lapjai intik a’ tagokat, hogy ez alkalomra mennyire csak Je
liét számosán jelenjenek meg. A’ „Sun“ ekképen i r : „Mint
hogy a’ parlamentbeli legelső történendők felett magok a’ ta
gok közt is tudatlanság uralkodik, a’ következők szolgáljanak 
értesítésül : holnap (15) a’ követek’háza inegnyittatik ’s min
den,  ki magát tagnak vallja, bebocsáttatik. Két órakor délu
tán biztosság jelenik meg a’ felsőházban ’s a’ követeket a’ 
korlát’ elébe meghivatja. Mihelyt itt a’ parlament’ előleges 
megny itása kihirdettetik, a’ követek visszatérnek teremökbe 
’s azonnal az elnökválasztáshoz' fognak. A’ megválasztatott 
lödikán a’ felsőház’ korlátinál bemutattatik, midőn is hivatali 
köntöse nélkül , csupán egy kisded vendéghajjal és a’ dísz
karddal jelenend meg. A’ sergeant-at-arms viszi előtte a’ pál- 
czát (mace), de csak a’ bal karján. Midőn majd a’ „választás 
a’ királyi megerősítést megnyerte, az elnök kérni fogja a’ 
követek’ számára a’ szokott privilégiumokat, u. m. a’ szabad 
szólliatás’ , be nem fogathatás’ sat. kiváltságait. Ezek is meg
adatván, az elnök visszatér, ’s most a’ sergeant előtte a’ pál- 
czát vállán viszi. Ekkor az alsóházban el kezdi az elnök a’ 
tagok’ esketését, mi is a’ hét’ végéig naponkint 12 órától 4ig 
folytattatik. Hétfőn (20dikán) ő felsége személyesen nyitja 
meg a’ parlamentet. Ezekből láthatni, hogy a’ parlamenti 
élőmunkákban ez úttal nevezetes változás történendik a’ ta 
gok’ esketésére nézve. Ezelőtt ugyanis bizonyos számú tagok 
még az elnökválasztás előtt meghiteltetének; most minden tag 
eskü nélkül is szavazhat, ki 2 óra előtt a’ házban megjele
nik.“ — A’ liberális részről ismét A b e r c r o m b y  Jakab, 
Edinburg’ követe’s utóbbi elnök, fog alsóházi elnökül ajánl- 
tatni; a’ conservative^’ részéről pedig , úgy látszik, sir Ma n- 
n e r s - S u t t o n ,  a’ cambridgei egyetem’ követe ’s előbbi el
nök,  ki az utolsó elnökválasztáskor Abercromby ellen 310 
szóval 316 ellen kisebb számban maradt.

Nov. 15. a’ parlament’ ülései megnyittatiak. A’ felsőházban 
fölkelvén a’ lordcancellár (lord Cottenham) kinyilatkoztató, 
miképen ő felsége’ akaratja, hogy e’ megnyitás biztosság által

Az a’ spanyol faj mégis jó tehát valamire.
„Jó bizony. A’ spanyol két század előtt a’ nemzetek’ osko

lájában az első pádon ült s eminentiát kapott. Birodalmában 
a’ nap le nem ment.“

Volt idő, mellyben mi is kezdőnk oskolába járni; de az os
kolaház más egyébre használtatott, ’s ezenkívül az ablakokon 
erősen fytt be mind a’ keleti mind a’ nyugati szél, s alkal
matlannak találtuk azokat hólyaggal beragasztani. A nap, 
nem mondhatnók, hogy nálunk az ellenkezőt tette, sőt meg 
kell vallanunk, hogyirántunk mindenkor becsületesen viselte 
magát.

„A’ spanyol néhány dicsőül átélt század után Europa’ 
leggazdagabb ’s leggyönyörűbb literaturáját bírta , ’s a’ szép- 
müvészetek’ pálmáját majdnem kirántotta Italia kisasszony’ 
markából. Elfáradt bizonyosan, mert egyszerre mély álomba 
merült. Most sem literatura , sem művészet, sem tudomány. 
Mindaz , mi az értelmi világban két század óta történt, neki 
n e m  t ö r t é n t ;  neki, ki olly hatalmasan segélhette volna az 
emberi elme’ előmentét. Olly ismeretlen maradt a’XVIÍ. század
dal kezdődő értelmi mozgalommal, hogy egyetlenegy spanyol 
sem szerzett hirt nevet a’ mathesisben , ástronomiában , phy- 
sicában, chemiában , physiologiában , orvosi tudományban, 
philologiában stb.; szóval a’ tudományok’ egyik ágában sem. 
A’ tanulás ott van , hol V. K á r o l y  után volt, gyengülvén 
napról napra, minden visszasüllyedt a’ XV. századba. Egy kis 
bölcselkedés ’s oskolai vallástan , egy kis polgári ’s egyházi 
törvény, mind egy kis latinra támasztva , az oktatás’ alap
jai. A’ cantabrok’ ’s visigothok’ szülöttjei közt meg A r i s t o 
t e l e s  uralkodik; semmi kútfő a’ nyelvek’ tanulására , a tör
ténetre, a’ természeti ’s tettleges tudományokra, semmi mű
vészeti intézet; a’ poésis maga is eloltva. Mi maradt? Hite, 
Cid' kard ja ’s a’ remény!“

Igen, de más valami is maradt tán, mire építeni lehetne?



történjék, mellének tagjaiul ő, marquis L an s do w n , marquis 
C o n y n g h a m ,  discount Di i n c a n n o n  és lord M u l ; r a v e  
neveztettek ki, mivel ő felsége most még nem tartá alkalma
tosnak személyesen megjelenni, hanem ezt akkor teendi, mi
dőn a’ két háznak tagjai meg lesznek hiteltetve ’s az alsóházi 
elnök megválasztva. Ez utóbbi tettre azután a’ lordcancellár 
a’ korlátnál megjelent alsóházi tagokat ő felsége’ nevében 
felszólítá, mire a’ felsőház, jelenvolt tagjai’ hitletétele után, 
üléseit elhalasztá. — Az alsóházban, hol 2 órakor már 300 
tagnál több vala felgyiilekezve, mindjárt a’ felsőházból visz- 
szajövet után, az elnökválasztás vétetett elő. S h a w - L e f e v r e  
éjszak-hampshirei liberális követ tévé legelső azon indítványt, 
hogy e’ hivatalra újólag A b e r c r o m b y  ur választassák 
meg; az indítványt S t r u t t  ur (Derby’ radical követe) támo
gatta. Utánok P e e l  Robert feláílván, maga és p á r t j a ’ ne 
vében kinyilatkoztatta, míképen nem szándékjok e' választást 
legkevésbbé is ellenzeni. ,,A’ szónokválasztás’ kérdése — 
monda a’ tisztelt sir — igen bajos és a’ mindenkori körül
ményektől íiigg. A’ m o s t a n i  körülményekben, ’s tekintvén 
azon módot, miképen a’ tisztelt ur (Abercromby) e’ hiva
talt a’ múlt parlamentben viselte, én az ő ujon-megválaszta- 
tását nem ellenzem. Ezen határozatomban még az arra való 
tekintet is megerősít, micsoda hatást fogna a’ mellette vagy 
ellene leendő csekély többség tenni. (Halljuk!) Attól kellene 
lelnem, hogy oppositióm félremagyaráztatnék. Mindezekhez 
képest én ’s azon párt, mellyhez tartozni szerencsés vagyok, 
arra határoztuk magunkat, hogy az indítványtevő ur’ javas
latában megnyugszunk.“ E ’ nem várt nyilatkozás’ következtében 
’s miután senki más a’ tárgyhoz szólani nem kívánt, Aber
cromby ur köz akarattal elnökké választatott ’s az indítványt 
tevő két tag által a’ ház’ köz tapsai közt a’ szónokszékbe vezet
tetett. Itt Abercromby ur a’ háznak rövid szavakkal érzékeny 
hálát monda, mire az , lord Russel’ javaslatára, más napra 
halasztá ülését.

A’ londoni hírlapok még mindig telvék a’ Cityben tartatott 
ünnepélyről szóló pótlék-tudósitásokkal, mellyekből néhány 
részletet mi is közlünk. A’ királyné az ebéd felett sokszor 
nyilatkoztatá örömét az őt környező pompán , mi által az ün
neprendező biztosság’ tagjai magokat fáradságukért bőven 
megjutalmazottaknak érezék. 0  felsége esti nyolcz óra előtt 
egy kevéssel álla fel ’s az audientia-terembe raene. Fél óra 
múlva, miután Guildhallt elhagyta, a’ ház ismételt örömki
áltástól rengett, melly eddig az ő felsége’ jelenléte iránti 
tisztelet által némileg féken tartatott, de most már harsányan 
tört ki. Hasonló örömriadással fogadtatott a’ királyné az ut- 
czán, midőn őt a’ nép,  noha közönséges kocsin tért vissza, 
arról ismerte meg, hogy neki az őrség tisztelkedett ’s a’han- 
gászkar az ismeretes „God save the Queén“ nemzeti éneket 
játszotta. Az egész utat a’ palotáig fényözön borítá ’s most 
a’ királynét tisztábban leliete látni , mint nappal Guildhall- 
ba kocsiztakor a’ statushintó’ üvegablakain keresztül. A’ há
zak Guildhalltól fogva egész’ a’ palotáig mind ki voltak vilá
g ítva’s gyönyörűen ragyogtak. Mindenütt zászlók, virágfü
zérek ’s átlátszó felírások valának szemlélhetők, prósai mon
datokkal és sok jó és sok rósz versekkel, többnyire légszesz- 
szel világítva. Midőn ő felsége a’ Buckingham-palotában te
reméibe é r t , udvariasan jelenté örvendését azon, hogy a’ 
Cityben olly szívesen fogadtatott. A’ „Sun“ hírlap’ daczára, 
melly azt állítá , hogy W el l i  n g t o n herczeg, midőn Guild
hall felé kocsizott, csupán a’ Carltonclubb-palota előtt fog-

adtaték tetszés’ jeleivelL a’ „Standard“ azt erősíti, hogy a’ 
herczeg és a’ canterburji érsek valának a’ királyi díszmene
ten a’ királynén kívül azon egyetlen személyek, kik minden
ütt általányos tetszéssel íidvözöltettek, azok pedig, kiket 
kipisszegettek, egyedül M el b ou r n  e ’s M o r p e t h  lordok, 
ez utóbbi Irland’ főtitoknoka. — Ámbár Wellington herczeg 
az utolsó 2 5 évben a’ guildhalli ünnepélyes lakomákon min
dig jelen v o l t , mégis megvallotta , hogy fényesebb ’s izlete- 
sebb vendégséget soha spin látott. Lord M u l g r a v e ,  Irland’ 
alkirálya, hivatalosan aflá tudtokra az ünneprendező biztos 
ság’ tagjainak a’ királyné’ megelégedését. — A’ társaság kö
zött volt S a l o m o n s  Dávid izraelita is ,  a’ tanácsbeliek’ Ne- 
s to ra’s London’ egykori sheriffje. — D i g h t o n T a m á s  hires 
festő engedelmet nyert, hogy estve az ebédlőteremben a’ven- 
dégségi jelenetet lerajzolja, mit ő szerencsésen végre is haj
to t t ,  ’s e’ tökéletesen eltalált kép a’ királynénak ajánlva réz
metszésben fog megjelenni.

Azon sokféle nyilatkozás közül, mellyek ez alkalommal a’ 
királynénak tulajdonittatnak, a’ következő említést érdemel. 
Midőn a’ királyi menet Guildhall felé haladna , egyik testőr, 
az útnak nyíltan tartására, kardlapjával igen bőkezűleg ’s 
érczhetőleg bánt. Azonnal leeresztetett egyik ablak a’ király
né’ kocsiján, ’s ez a’ legközelebb álló tiszthez kiszólott: „Pa 
rancsolja meg az ur ama’ katonának, hogy bánjék a’ néppel 
udvariasabban.“  A’ nép háromszoros éljennel köszöné meg 
fiatal fejedelemnője’ nyájasságát.

G o o d e  kapitány nov. 1 lén reggel a’ belügyi ministeriumban 
újra vallatott. A’ vallatás titokban ment véghez, mert sir F. 
R o e  attorneygeneralon és Ma u l e  kincstári solicitatoron kí
vül csak három személy volt jelen. A’ rab a’ westminsteri es- 
kiittszék’ elébe fog állíttatni, mellynek ülései nov. 16án kez
dődtek el. Ez úttal Goode elég csendesen viselte magát.

A’ „Times“ dorgálva terjeszti az irlandiak’ elébe mindazt, 
mit ők kevés év alatt a’ parlamenttől kívántak, t. i. a’ fenyítő- 
törvények’ javítását, a’ szavazási jogot a’ catholicusok’ szá
mára, a’ catholicusok’ emancipatióját, a’ reformbillt, a’ 
nagy esküttszék, uj egyház, tized ’s népoktatás iránti tör
vényjavaslatokat, minden egyenes adónak részinti elengedé
sét ’s azonkívül tömérdek angol pénzmennyiséget nyilványos 
intézetek’ felállítására; mivel pedig — mond végül a’ neve
zett hírlap — mindezzel nincsenek megelégedve az irlandiak, 
hanem még mindig arról panaszkodnak , hogy tőlök az őket 
illető jogok megtagadtatnak: világos, hogy végczéljok nem 
m ás, mint valamennyi Irlandban létező angolnak semmivé- 
tétele ’s visszanyerése mindazon javaknak, mellyeket az 
1641 és 1692diki fölkelések’ idején elvesztettek.

East-India-IIouseban a’ keletindiai társaság’ tagjainak nov. 
6dikai második ülésében az igazgatók’ azon határozata, hogy 
a’ 78 éves W  e l  l e s  l e y  marquisnak 20,000 ft. sterling aján
dék rende ltessék , nagy szótöbbséggel megerősittetett.  F i e l 
d e r  azon ellenvetést t e t te ,  hogy az utolsó hat évben a’ gyar
matok’ előbbi jövedelmeinek 422,000 font sterling híja volt. 
Azt válaszolták nek i,  hogy most a’ társaságnak, minden 
követelések’ kifizetése u tán ,  1 millió font sterling maradék 
van kezei közö t t ,  ’s ezen somma A u c k l a n d s  lo rd ’ hely tar
tósága alatt folyvást növekedik. Még azon észrevételt is tették, 
hogy a’ nemeslelkü marquis nem folyamodott, hanem az ado
mány önkénytes.

Malta, October’ 19.
A’ levantei hajóhad’ parancsnoka, sir R. S t o p f o r d  admi

ral „Rodney ,“  „Bcllerophon „Princesse Charlotte ,“  és
„Vanguard,“  linealiajókkal, a’ görög tengerről visszatérvén, 
újólag az itteni kikötőben horgonyoz. A’ hajócsapat a’ sala- 
misi tengeröbölből jö t t ;  mindazáltal egy embert sem bocsá
tott szárazra, hogy Máltába , hol telelni fog, visszaérkezté- 
vel vesztegidőt ne kénytelenittessék tartani. Az epemirigy 
Máltában egészen megszűnt, miután 4 hónap alatt 4258 
embert ragadott el.

F ra n cz la o rszá g .
Az uj porosz követ, A r n i m  báró nov. lOén délben tévé 

udvarlását a’ francziák’ királyánál ’s átadá neki meghatal- 
mazó-levelét; azután a’ királyné, A d e l a i d e  kir. herczegnő 
’s O r l é a n s  herczeg és herczegné által fogadtatott el.

A’ Párisban jelen lévő követek nagyobb részént a’ decemb. 
18án kezdődő ülésekre helyeiket a’ kamarában már kijegyez
ték. Az élőmunkák hihetőleg december hónap’ utolsó felét 
egészen elfoglalandják , ’s az elnök’ választása , valamint a’ 
felirat iránti tanácskozások csak a’ választási felhatalmazott- 
ságok’ megvizsgálása után vétetnek elő. Hiszik, hogy a’kor
mány a’ költségvetést ’s pénzügyi számadásokat ez úttal is 
mindjárt az ülés’ kezdetén előterjesztendi.

Paris , nov. 12-
A’ választóharcz bevégződött, ’s a’ pártok számlálják ha

lottaikat. Legirtózatosabban pusztított az öldöklő angyal a’ 
doctrinairek’ soraiban , kiknek vezérei néhány kevés hívőkkel 
együtt csak az által menthetők meg magokat, hogy pártzász- 
lójokat zsebökbe dugták ’s jelszavukat megtagadták. A’ jövő 
kamarában alig iilend mindössze 40 doctrinair. Ha azon ér
zést és akaratot, mellyet Francziaország’ választói ez úttal 
kifejeztek, szavakba akarnék foglalni, akkor az körülbelül 
igy hangzanék: „Nem akarunk hátralépéseket, azért némí- 
tók el a’ doctrinaireket. A’ mit akarunk: csendes és józan 
előhaladás az alkotmányos pályán, fokonkénti kifejtése a’ 
nemzet’ minden erkölcsi és anyagi erejének, becsületteljes 
állás a’ külföldhöz képest, ’s egy biztos, kiforgathatatlan 
birtok Afrikában. Azért ruháztuk fel a’ bal közép’ férjfiait, 
mint a’ kellő belátás mellett szükséges józansággal ’ s meg- 
gondoltsággal is bírókat, bizodalmunkkal.“  — Valóban O d i
lo n  - B a r r o t  e’ választások által a’ ministerséghez nagyot 
közeledett. Az ő beszédéből, mellyet az Aisne megyei vá
lasztókhoz tarto tt,  láthatni, hogy a’ vasutak a’ jövő parla
ment’ vitatásainak egyik főtárgyát teendik. Egy egész , orszá
gos vasutrendszer fog szóba jönni. A’ nyilványos munkák’ mi
nistere, M a r t i n ,  kereskedési igazgató D a v i d ,  ’s a’ hid- 
és útépítési osztály’ igazgatója a’ múlt nyár’ utolján Belgi
umban és Angliában voltak az ottani vasutak’ személyes meg
tekintésére, ’s visszajövetök óta igen élénken dolgoznak az 
illető hivatalosztályok. Más részről a’ többi parlamenti pár
tok’ fejei is, névszerint Odilon-Barrot, M a u g u i n ,  A r a g o  
és T h i e r s  hasonló utazásokat és nyomozatokat tettek. Biz
tosan várhatni tehát,  hogy a’ kamara’ e’ tárgybeli vitatkozá
sai kimerítők lesznek. Azonban még kétes, valljon a’ kor
mány a’ nagyobb vállalatokat privát társaságoknak fogja e 
engedni, vagy azokat saját számadása alatt tétetni; csak 
annyi bizonyos, hogy legalább három nagy vasútvonal’ ké
szíttetése fog indítványba hozatni, t. i. egynek Párisból Rou- 
enig és Havre-de-Graceig, egynek Briisselig és M etzig, ’s 
egynek Strassburgig és Felső-Alsatiáig.

,,A’bátorság ,  a’ magaelszánás és lelki erő , azon bámulás
gerjesztő tulajdonok, mellyek megtartók, m iá l t a l  a’ tá rsa 
ságok uj éltet nyernek, a’ n e m z e t i  é r z e l m e t ,  de melly 
eddig gyümölcstelen.“

Az ig a z , ezen tulajdonokkal kényelmesen lehet kortyogni. 
Még ide tehetném a’ m ásodrendű , de jeles erényeket, mily- 
lyenek , a’ nemes büszkeség, szivbeli felemelkedés, szava’ 
megtartása, egyenesség, baráti érzelem, vendégszeretet stb., 
mellyek a’ magyarnak fő tulajdoni, ’s mellyekről a’ külföld 
is tud va lam it’s már régen tu d o t t ,  ha csak V o l t a i r  e t emlí
tem is.

,,Valljon nincs uram bátyámnak burnót-szelenczéje.“
L á to m , uram öcsém is azok közzé tartozik , kik hiszik, 

hogy honunk a’ geographiában m indenütt,  a’ históriában egy 
kissé meg van , ’s egyebütt sehol.

j,Mit uram bátyára az imént m ondott ,  olly régi história, 
hogy a’ mesétől alig lehet megkülönböztetni.“

I án csak nem tagadja uram öcsém, hogy azon erények mind
annyi és elég kezesei bármelly kötelezésnek?

cseppet sem, sőt meg vagyok győződve, hogy egy- 
tjen őrző határai jövendőnknek, ha tisztaságukban megma

radnak; de sajnálom, hogy azon vallomásra fakaszt uram 
bátyám, hogy velők vagy mellettok örök ideig nyugalmasan 
szundikálhatunk, ha édes álmunkat egykét más szükséges 
tulajdon által háborgattatni nem kívánjuk.“

Megvallom magam is , hogy szégyenít , miért nincs nagy
obb tekintetünk a külföld e l ő t t ; némelly okát adni tu d n á m ; 
:"J a sok ok közt az ig a zsá g , mint a’ sok bába közt a’ gyer

m e k , el szokott veszni.
„Ha a kék égen valamelly uj kaland — vulgo üstökös — 

m egjelen , ezer hosz- és nagyitó cső nyúlik felé tekénk’ ezer 
pontján , s a vendég szorosabban megvizsgáltatik , mint az 
:iazó Europa’ számtalan vámvonalainál; ’s nem csak személye, 

de útja s minden mozdulása ismerve van a’ világ e lő tt ;  a’ ré
giek a’ nélkül is mind ismeretesek.“

Ismerve nem lenni,  tán a’ boldogságnak egy n em e ,  a’ 
csendes megvonult élet nem megvetendő.

„U ram  bátyám szeretetre méltó concessiókat á d , ’s azért 
a’ poharakat megtöltöm.“

la to r  vagyok azonban állítani, édes uram öcsém, hogy az 
altalam elebb érintett tulajdonok a’ magyarban megvannak, 
’s vallásosan őriztetnek. A’ „fiat ju s t i t i a , ruat coelurn !“  p. o. 
mai napig is jelszavunk.

„U ram  bátyám’ bátorsága erőmet lankasz tja , ’s a’ czukros

vita Ízetlen. A’ minap szomszédommal találkoztam , kinek 
arcza’ ragyogását némelly csillag’ sugára emelte ; ezelőtt csak 
néhány évvel meglehetős soványságában az id ő ’ mostoha 
léte m iatt fohászkodott és minden harmadik szava i g a z s á g  
volt; most kiállhatlan kövér, de az i g a z s á g  szó többé szá
jából nem hallatik. 31ondja, hogy szerencséjére az első betűt 
elveszté.“

Uram öcsém’ szomszédja nem magyar. A’ magyar nem csak 
kötelezéseinek eleget tesz,  de kézszoritása és szava szintolly 
szentek mint bármelly törvényes kötelek.

„A ’ szakaszra uram bátyám Izraelben talál feleletet,  de ott 
magyarok nincsenek, ugyebár?“

A’ barátsági kötelek mozdulatlanok; onnan , hol segítség 
kell ,  a’ magyar vissza nem vonul.

„Ifjú barátom egy ur által a’ legnyájasabb leereszkedés
sel fogad ta to tt ,  ki neki nem csak p ár tfo g ásá t ,  de tettleges 
segedelmét is ajánlotta a’ legszivesb és melegebb kifejezé
sekkel,  a’ nélkül hogy barátom azt kereste volna. Néhány év 
múlva az ifjúnak csakugyan egy hatalmas szószólóra le tt  szük
sége. Eszébe ju t  nagylelkű pártfogója , ’s ezer küzdések után 
erőt vesz magán ’s felkeresi. Szám talanszor já r  a’ házhoz h í
jában ; a’ kapus mindig eligazító, mig végre a’ hon nem levő 
történetből fejét az ablakban fe le d te , ’s igy barátom elébe 
ért. A’ feszült nyilatkozásokból az sült k i ,  hogy az Ígért 
pártfogás nem úgy volt értve, ’s csak azon esetre fentartva, 
inellyben reá szükség nincs. Barátom itt  köztünk ’s a’ gallu- 
sok közti hasonlatosságra talált.“

Az az ur nem volt magyar. LTram öcsém nem ismeri még 
azon szoros köte leket,  mellyek bennünket egybecsatolnak.

„Nincs szerencsém ismerni, édes uram bátyám ; de addig is 
töltsük meg a’ poharakat. Szeretnék egyet m ondani, de majd 
máskor.“

Uram öcsém tán készakarva hunyja be szemét, ’s nem látja, 
miként egyesülnek az értelmek egy czélra ’s melly dicső egy- 
behangzással munkálódnak?

„Epcsiii!  uram bátyám’ burnótja igen jó. — Ki a’ lélek’ 
nemesebb tulajdoninak költségére gazdagítja elméjét , szint
annyit é r ,  mint ki a’ becsület’ rovására tölti zsebét. A’ ne
mes a lap ít ,  é l te t ,  dicsőít, a’ szép kecset önt mindenre.“

Igen , de a’ literatúrai világban a’ becsületérzés szorosan 
fen ta r ta t ik , mert a’ fegyver rettentő ’s minden betű élet-ha
lál. Nemde a’ számos szép és jeles fő dicsőül felel meg h i
vatásának?

I „Örvendve látom , hogy érzi uram bátyám , mit tesz a’ li

teratúrai szüzesség , az a’ hófejér tiszta pecsétlenség, mellyre 
mint szeme’ fényére minden iró szüntelen felvigyázzon. I t t  
volnának helyükön a’ magyar e rények ; mert itt van menedé
kük és o l tá ru k , ’s ezeknek természetes őrei az Írók. De mit 
mond uram bátyám , ha irót m utatok, k i ,  legyen ügyetlen
ségből vagy könnyelműség m ia t t ,  a’ szent o ltárt bepiszkolja, 
gyalázatot vonandó nem csak m a g ára ,  de védtársaira i s ? “  

Azt mondom , hogy ez az iró nem magyar.
„L á to m ,  uram bátyám’ szemei a’ nadirt keresik , noha még 

egykét poharat üríthettünk volna. Jó nyu g a lm a t , holnap 
folytatjuk munkánkat , azaz iszunk és dohányozunk ; m el
le tte  mondok uram bátyámnak valamit egy k o p o n y á r ó l . “  

A’ koponya n e m  f ő ,  uram öcsém; hozzon csak több cu- 
bait zsebében. ÍV.

V isszatekintés utazásom ra.
(Folytatás.)

Br uc kbó l  némellyek szálakon mennek le G r ä z b e ,  mi 
azonban nyárban a’ hőség miatt sem ajánlható. — Gráz a’ 
külvárosokkal együtt közel 40,000 lakost számlál, ide tudva 
az itt tanyázó katonaságot és idegeneket is. A’ várost elég 
elevennek találtam, de a’ kövezetét a’ belvárosban el nem fe
lejthetem, melly hegyes kavicsból áll. A’ belváros, mint ál
talában az ó városok, komor tekintettel bír ,  a’ házak idoin- 
talanok , az utczák, kettőt kivéve, görbék, szűkekés tisztá
talanok, a’ legnagyobb elevenséget a’ Mura-utczában láthatni, 
melly a’ Mura-külvárosi hidra vezet. Reggel korán először is 
a’ belváros’ hat kapuját tekintém meg az ntamban levő tem
plomokkal, de azok közt csupán az uj Burgthor, ’s szép fek
vése miatt a’ Sackthor érdemlik az utazó’ figyelmét. A’ tem
plomok közt legérdekesebb II. F e r d i n a n d ’ mausoleuma, 
csak kár, hogy egészen egy szögletbe van dugva. A’ káptalan
templom a’ tizenötödik századból való, külsejét két régi fres- 
cofestészet bccsesíti. A’ minoriták’ templomát E g g e n b e r g  
herczeg épitteté; több jeles férj fiák’ sírköveivel diszlik. —• 
A’ fejedelmi vár tágas ó épület, udvarában több római kövek 
’s a’ kút mellett egy rabbi’ sírköve 13S9ből. Megemlítendő 
épületei az ország- és városház, a’ Johanneum és több urasági 
házak. Tudományos intézetei ezek: az egyetem, melly 1586- 
ban alapittatott K á r o l y  főherczeg á lta l; II. J ó z s e f  eltörlé, 
’s 1827 ismét föléledt 27 tanitószékkel. A’ Johanneumot J á 
nos Főherczeg ritka bőkezűséggel alapította 1812, hol öt 
tanító tart a’ természet’ külön ágairól leczkéket. Az intézet* 
jeles gyűjteményeihez tartoznak a’ pénz’ és régiségek’ tára j



Paris, november’ 14.
Mondják, hogy kevés nap alatt uj mérnök-tisztek menend- 

nek Constantineba ’s uj ezredek váltandják fel az afrikai ha
dakat. A’ félévi szabadságra-eresztések, inellyeknek uj esz
tendőkor kellene a’ hadseregnél kezdődni, további rendelé
sig elhalasztattak. Ismét rebesgetik, hogy N e m o u r s her- 
czeg az afrikai birtokok’ alkirályává fog neveztetni. Előbb e’ 
terv liajótörést szenvedett; de most reménylhetőleg a’ kamara 
által létesittetni fog. Egyébiránt a’ herezeg nov. 12 ’s 16ka 
között Toulonba váratik, Iiol az Afrikából jött betegek’ és 
sebesek’ nagyobb része már meggyógyult. D a n r é m o n t  ge
neral’ holtteste a’ vesztegidő alatt a’ feketével bevont kórház
kápolnába vitetik, hol egy lelkész fogja a’ könyörgési szer
tartásokat véghez vinni. Később a’ holttest az itteni invalid- 
házban fog eltakarittatni. — Gróf M ó l é ,  úgy látszik, 
T h i e r s  urat, hogy a’ legközelebbi ülések’ alkalmával tőle 
szabaduljon, újra megkínálta a’ nápolyi követséggel, de ezt 
ő nem fogadta el. — Még soha sem szenvedett ellenmondást 
annyi választás mint ez úttal; számuk jelenleg 20ra tétetik, 
úgy hogy a’ kettős választásokkal együtt mintegy 2 5 — 30 uj 
kinevezés leend szükséges.

A’ kilépő követkamarai tagokat az uj belépőkkel összeha
sonlítva, tetszik ki legjobban a’ közvélemény’ előhaladása. A’ 
r a d i c a l o k  7 embert vesztettek és 7 embert nyertek: egyen
lőség. Az o p p o s i t i o 26ot vesztett és 20 újat nyert: veszte
ség 6. A’ b a l  c e n t r u m  12őt vesztett és 40et nyert: nyere
ség 28. A’ c e n t r u m  53at vesztett ’s 53at nyert: egyenlő
ség. A’ j o b b  c e n t r u m  4et vesz te t t’s 14et nyert: nyere
ség 10. A’ d o c t r i n a i r e k  35öt vesztettek ’s 6ot nyertek: 
veszteség 29. Végre a’ l e g i t i m i s t á k  9et vesztettek ’s 6 
újat nyertek: veszteség 3. E ’ szerint uj követ van 14ö, azaz 
csaknem a’ követháznak fele, mert ritkán van több 300 szava
zónál jelen, az uj követek pedig pontosak szoktak lenni. (Temps.)

L a f f i t t e  urnák a’követek’ kamarájából lett mostani által
ányos kirekesztetése a’ „Gazette de Francénak“  következő ész
revételre szolgáltatott alkalmat: „Az első forradalom minden 
gyermekeit megemésztette, a’ második hihetőleg minden aty- 
jait  emésztendi meg.

A’ nov. 14kei „Moniteur“ egy telegrafi tudósítást közöl 
Toulonból nov. lOről, melly jelenti, hogy a’ hadszállitvány 
Constantineból nov. 3kán v i s s z a t é r t  Ilonába. — E’ tudó
sítást követi V a l é e  generálnák Ilonából nov. 4ről költ két 
levele, egyik a’ ministerelnökhöz, másik a’ hadministerhez. 
„ S e i d  M o h a m e d n e k ,  E l - B e l  ed seik’ fiának, kaiddá ne- 
veztetése — úgy mond Valée a’ ministerelnökhöz intézett tu
dósításában — kedvező hatást szült a’ tartományban. A’ 
mozlimok önkint hódolnak meg Francziaország’ hatalmának, 
mit már 31 néptörzsök cselekedett ’s velünk kereskedési 
közlekedést nyitott meg. Felhatalmaztam a’ kaidot, hogy az 
őrsereg’ és város’ tartására tizedet ’s adót szedhessen ; ő 
nem kételkedik, hogy befolyása, mellyel hitsorsosaira bir, 
ezeket pontosabb adófizetésre késztendi; az araboktól föl
veendő többi költségeket Francziaország későbben fogja  meg
határozni. Ha sikerül, e’ tartomány’ néptörzsökéit adófize
tésre kényszeríteniink, ez reánk nézve roppant nyereség; mert 
még afrikai birtokainknak egy pontján sem birathattak adó
fizetésre az arabok, ’s maga A c h m e t  is Constantine’ tarto
mányában Algír’ bevétele után öt évig volt kénytelen a’ lako
sok ellen küzdeni, mig őket arra indíthatta, hogy neki pénzt 
’s élelmet küldjenek. — A’ tartomány — úgy tetszik — tö-

a’ természetiek’ gyűjteménye, különösen a’ gazdag, Mo h s  
által rendezett, mineralogiai gyűjtemény. A’ fanemek’ gyűjte
ményében a’ magyar nevezet is fel van jelelve. Itt meg kell 
említenem, hogy a’ bebocsátó napokon, csütörtökön és vasár
nap, elég idő engedtetik a’ megtekintésre, nem mint Pesten 
a’ természetiek’ tárában , hol a’ felvigyázó szolga egy szobá
ból a’ másikba hajtja maga előtt a’ természet’ barátit, hango
san lármázván, hogy hűs van a’ szobákban. Ez többszöri ta
pasztalásom. Az intézet teclmicai ’s physicai eszközök’ gyűj
teményével is el van látva. A’ könyvtár I 5,000 kötetet szám
lá l;  bir egy chemiai laboratoriummal és fűvészkerttel. — 
Az olvasó társaság díszére válik Grúznek, ’s utánozni méltó. 
Ezen társaság a’ Johanneum’ alapítása után hét évvel állott 
össze, csupán a’ journalisticára határozván körét. Későbben, 
két év múlva, engedelmet nyert János Főherczegtől, a’ tudo
mányok’ e’ nagylelkű előmozdítójától, a’ Johanneumba tele
pedni, hol ingyen kapott alkalmas szobákat, ’s mindennel el- 
láttatik ; a’ könyvtár is nyitva a’ részesek’ számára, de a’ tá r
saság az év’ végével valamennyi lapjait, melly a’ kétszázat 
meghaladja, a’ könyvtárnak köteles engedni. Mint idegen ven
dég tizennégy napra engedelmet kaptam a’ bemenetelre ’s az 
intézet’ használására. Hálás köszönettel említem itt a’ derék 
igazgatónak irántam viseltetett nyájasságát, ki drága idejét 
velem osztani szives volt; megösmertete a' társaság’ történe
tével, előkelőbb lapjaival, ’s megértvén utazásom’ czélját, a’ 
pádagogiáról je les , tömött ösmeretséget bizonyíta , ’s kimu
tató a’ tudománynak ezen ágából is birt derék lapjaikat. — 
A’ gazdasági társaság háromezer valóságos és nyolezvan le
velező tagból áll. A’ hangászati egyesület 1817ben keletke
zett, most százhatvanöt gyakorló, száznyolezvannégy rész
vevő ’s harmineznégy tiszteleti tagot számlál; tart egy éneklő 
és hat hangszeroskolát; minden hónapban egy hangversenyt
ad. Nem tudom, a’ pozsonyi egyesület mintául választóé ezt, 
legalább utánozni látszik hónaponkénti concertjeivel ’s utolsó 
gyűlésében nagylelkűen a’ hangászati oskolákat határozásba 
hozá.— A’rajzoló-academia 1785ben, az országos képtár pedig 
1819ben állíttattak fel. Meglátogattam az elemi oskolákat is, 
de nem nagy nyereséggel; kérdésemre, hogy mellyik mód 
szerint tanítják az olvasást, és minő sikerrel, azon feleletet 
kaptam, hogy csak legjobb a’ ré g i ; egyébiránt sem kapnak 
az újításokon. A’ belvárost környező tér, kicsinyben a’ bécsi 
Glacis, kellemes sétahely. A’ murántuli várost két fa- ’s egy 
csinos lánczhid hozza közösülésbe. A’ külvárosok vidámabb 
tekintettel bírnak, és uj Ízlésű épületekkel díszlenek, kivált

kéletesen meg van nyugtatva, ’s ha a' néptörzsököket uj hi
bák nem ingerük föl ellenünk, ha a’ hadfolytató-rendszer az 
arabokat tőlünk újra el nem idegeniti: úgy a’ franczia befolyás 
gyorsan fog növekedni ’s a’ kormányzóságnak ezen része idő
vel kétségkívül magas fokára jutand a’ jólétnek. De e’ tarto
mányban állhatatosan ’s békével kell előhaladni 's az arabok
nak lassankint meggyőződést szerezni a’ felől, hogy érdekük
ben fekszik, velünk békésen közlekedniük ; arab vezérek’ se
gedelmével, ki ka’ seikek fölött állanak, szükséges a’ népre 
hatni , a’ néptörzsököket csak annak idejében , de keményen 
büntetni, ’s ez által nekik megmutatni, hogy mi egyszersmind 
erősek és igazságosak vagyunk. En most Bona tartományban 
az igazgatás’ újraszerkesztésével foglalkozandom ’s azután a’ 
kormánytól engedelmet kérendek a r ra , hogy a' táborozás’ 
nyomorai ’s nélkülözései által erősen megrongált egészségem’ 
helyreállítása végett visszatérhessek Francziaországba.“ — 
Nagyra becsüli továbbá Valée, hogy a’ hadsereg betegeivel, 
sebeseivel (800on felül) és ágyúival együtt úgy érkezett 
vissza, hogy egy embert vagy szekeret sem hagyott hátra, ’s 
örvend, hogy iparkodásai, valamint azelőtt Spanyolország
ban, úgy most Afrikában, Francziaországra nézve egy becses 
anyagszert mentettek meg. Minélelőbb egy szállítvány indu- 
land gyógyszerekkel, rizszsel, kávéval, czukorral és pénzzel 
öszvéreken Constantineba egy ezred’ kíséretében; meg fogja 
— úgymond Valée — a’ lakosoknak mutatni, hogy Franczia
ország e’ tartományban meg akarja magát fészkelni, az őri
zetnek pedig, hogy a’ hadsereg a’ távolban is szüntelen gon
doskodik felőle. H o r a c e  V e m e t ,  ki a’ király’ megbízá
sából Constantine’ bevételét le fogja festeni, a’ szállitvány- 
nyal megy el. — Valée’ második tudósításában (a’ hadminis
terhez) némelly részletek foglaltatnak a’ hadsereg’ visszaté
résének módjáról ’s az útközben történtekről.

Constantineban , úgy mond a’ Temps, eleinte csak 2500 
embertakartak őrizetül hagyni; de a’ ministerium elhatározta, 
hogy itt 5000 ember azaz egy egész hadtest maradjon min
den védelmi készülettel együtt. A’végképi megtartás’ e’ rend
szabásának kétségkívül egész Francziaország örülni fog. El
lenben a’National nem sok jót jövendöl az afrikai birtok’ meg- 
tartatásának. „Mi Francziák, úgymond,  mindenhol és min
denha fényes hódításokat tettünk; tízszer leszálltunk a’ ha
vasok’ csúcsairól az olasz föld’ sikjaira és soha sem volt itt 
állandó maradásunk; India és Amerika több bátorságot láttak 
minket kifejteni ’s ugyanannyi földet elfoglalni mint akar- 
melly más nemzet; de mindenhol csak fényes vitéztettek’ em
lékezetét hagytuk magunk után ’s nem bírunk többé semmit 
sem a’ Po áztatta síkokon, sem azon terjedelmes tartomá
nyokból, mellyeket az indus tengeren ’s a’ Mississippi és Lő- 
rinczfolyam’ vidékin elfoglaltunk. Ennek oka egyedül az, mi
vel az elfoglalást a’ katona azaz a’ nemzet vitte véghez, ’s 
a’ megerősítés a’ kormányra volt hagyva. A’ kormány pedig 
eljőve hivatalnokai' rajával és falánk igazgatásával ’s nem so
kára gyűlöltekké, sőt nevetségesekké tett minket, ’s csakha
mar kénytelenek lóvénk szép birtokainkat más, kevesehbé 
bajnok, de bölcsebb nemzetnek átengedni. Ez volt századok 
óta minden gyarmatunk’ története, ’s ez lesz (ettől félünk mi 
legalább) afrikai hódításaink’ története is.“

A’ „Journal des Débats“  jelenti P e r r e g a u x  general’ ha
lá lá t,  ki D a n r é m o n t  general mellett kapott sebeiben Con
stantineban holt meg; M a l e s c h a r d  lovagszázados hason
lóképen Constantine’ bevétele után kevés nappal hunyt el.

a’ Jakomini-város. — Kalauzkönyvem azon észrevételt teszi, 
hogy Gräzben a’ derült napok’ száma egyenlő a’ borúitoké
val, az égi háború számos és gyakran pusztító; 1826 július
ban egy illy förgeteg közben magában a’ városban tizenki- 
lenczszer csapott le a’ villám , melly épületeket talált. E l
gondolhatni, milly kedves Grúzre F r a n k l i n ’ találmánya. 
Itt ugyan sok ház el van látva villámhárítóval ; de mindezek’ 
ellenére is tanúja voltam S c h m i d t ’ előbb említett állításá
nak,  mert aug. 13kán éjjel egy zivatar kitörvén, csakugyan 
többször csapott alá, ’s tiizlárrna ébreszte föl. — A’ lakosok 
itt i s ,  mint minden fővárosban, nemzetiségöktől a’ közönsé
ges typussá gombolyodtak. Gráz’ vidékét a’ közel hegyek 
paradicsommá teszik , ’s kivált a’ várhegyről , melly az ott 
kiásott pénzek szerint már a’ rómaiak alatt is állott, és M a 
r i a - T r o s t  búcsutemplomnál a’ Muravölgy gyönyörű pano
rama.

Grúzból hiában kerestem bérkocsist Laibachba, ’s kénytelen 
voltam egy katonatiszt’ ajánlatát elfogadni’s vele utazni. Ko
rán reggel előáll egy szűk szekér megrakva ládákkal, ’s a’ 
szives ajánló, szép felesége, kis fia ’s én úgy iilénk a' ládák’ 
tetején, m in ta ’ csizmadiák Magyarországon , midőn vásárra 
mennek. A’ nap’ súgárai kiállhatlanok voltak, ’s a’ Ma r i  a - 
z e l l b e  utazó karavánok’ példájára mi is kifeszítők esernyő
inket. Egész Stiriában még a’ legalsóbb rendűek sem mennek 
ki nyáron esernyő nélkül, de úgy látszik, ők inkább tartanak 
a ’ megbarnulástól mint megázástól. Grúzén túl termékeny 
síkságon visz az u t , és csinos falukba ’s mezővárosokba jut 
az utazó ; a’ vidék kellemes változásokkal gyönyörködteti, a’ 
kitűnő szorgalom édesen legelteti a’ szemet. Egy szép dom
bon áll E h r  e n h a u s e n. Ittlétemkor még meleg emlékezet
ben volt derék hazánkfiának felebaráti te t te ,  ’s annál örö- 
mestebb nyugvának pillanatim a’ barna kastélyon, melly ko
ránt sincs olly jó karban, mint kijátszatását hirdető képei 
ábrázolók. A’ nap’ égető sugárait a’ magas bérezek elnyelék 
’s én gyalog mentem, óhajtott árnyékban, Ma r b u r g i g ,  hova 
kilencz órakor értem. Ez csinos város a’ Dráva mellett. Más 
nap összetörődve, kirázva értem el C z i l l i t  a’ Szávánál, ’s 
képtelennek érzém magam’ ezen alkalmatossággal utamat 
folytatni. Czilli sokkal érdekesb a’ magyar előtt, hogysem 
figyelmemet elvonhattam volna róla. A’ várost, talán mert 
ünnep volt, igen népesnek, elevennek ’s jóbirtokúnak talál
tam; a’ már omladozó bástyákban több római köveket lá t
hatni. A’ minoriták’ templomában van a’ néhai C z i l l i  gró
fok’ kriptája; felmásztam hatalmas várára, melly szinte úgy

A’ constantinei evpeditio a’ franczia hadnak három general’ 
(Danrémont, Perregaux, Caraman) , egy ezredes’ (Combes), 
öt őrnagy’ és 11 kapitány’ életébe került. — General Br os -  
s a r d ,  ki Spanyolországból Francziaországba megérkezett, 
Perpignanbnn fog hadi törvényszék’ elébe állíttatni.

A’ párisi városház’ levéltárából elvesztek az 18i>0iki július’ 
28dikától augustus’ 9dikeig fenállott ideigleni kormány’ iro
mányai. Mondják, hogy azokat az autographumok’ némelly 
baráti és gyűjtői csenték volna el. — A’ legszigorúbb nyomo- 
zatok tétetnek feltalálhatásukra.

Marquis S a l  d an  ha  Angliából Calaisba érkezett, Párisba 
utazandó.

S p a n y o l o r s z á g * .
Párisba nov. lődikán ugyanezen hónap' Sikáig terjedő tu

dósítások érkeztek Madridból, mellyek szerint ott 7dikén az 
1812diki alkotmány' kikiáltására támadásnak kell vala kiütni; 
melly azonban, a’ kormány jókor tudósítva lévén, elfojtatott. 
— 145 procer közül 27 a’ királyné által márki  volt nevezve, 
ezek közt 17 hivatalbeli. — A’ ministerium nov. 19dikére 
készité az uj cortest megnyitó trónbeszédet.

Madrid, nov. 6.
Itt folyvást a’ cortesgyiilés’ eloszlása teszi minden beszél

getés’ tárgyát. A’ túlzó párt nem felejtheti a’ regensnéhek 
azon megvető bánásmódját, miszerint a’ törvény hozó gyüle
kezetét elbocsátá, a’ nélkül hogy e’ szertartást személyesen 
vitte volna véghez. Az elégiiletlenség olly nagy volt, hogy 
a’ ministerium az eloszlás utáni napon óvakozásokhoz nyúlt; 
a’ csend azonban háboritlan maradt.

T e l e g r a f i  t u d ó s í t á s .  („Moniteur“  nov. 18.) Perpig-* 
nan, november’ 15. estve, és Narbonne, november’ 16. reg
geli 7 órakor: „ C a b r e r a  7én Torrentéban volt, Valenci
ától egy mérföldnyire. Serege 10,000 emberből, 500 lóból 
’s 5 tábori ágyúból állott. Katonái a’ huertai falukat kirabol
ták. A’ várőrizet, melly 1200 emberből ’s Valencia’ lako
saiból állott, semmi kirontást nem tett. — November’ l l én 
öt zászlóal nemzeti őrség, mindegyik 1000 embernyi, készít
tetett föl Barcelonában. E ’ fővárosban uj beviteli vámok hozat
tak be. Négy ezer támadó , Igualada’ közelébe jővén , a’ ki
rályné’ serege’ közelgetésekor visszavonult a’ hegyek közzé.

October’ 25kén O r a  a kénytelen Volt Cantavieja’vidékéről 
eltávozni, ’s visszavonult Valencia felé ; de útjában , névsze- 
rint Chert’ vidékén , San-Mateótól négy órányira , a’ carlos- 
pártiak által Cabrera’ vezérlése alatt megtámadtatott. Hada 
egy szurdokban (defilé) bekerittetvén öt órafolyásig volt ki
téve a’ gyilkoló tűznek. A’ carlosiak a’ körülfekvő dombokat 
foglalták el. Sok halott maradt a’ csatatéren; B o r s o  bri- 
gádos mégis kimenekedett a’ völgytorokból, ’s miután sebe
sekben tetemes veszteséget szenvedett, Castellon de la Pla- 
nába juta. 29kén Oraa Xericába (Segorbe mellett) érkezett. 
A’ christinoi kormánylapok ezen ütközetről szokásuk szerint 
mélyen hallgatnak. (Gazette de France.)

Bayonne, nov. 8.
A’ carlospárti biztosság bizonyosnak állítja, hogy kevesebb 

mint 14 nap alatt 10,000 emberből álló hadláb ismét az Eb
ro’ jobb partján fog állani. Más részről pedig E s p a r t e r o  
azt hirdeti, hogy uj -berohanásnak helye nem lehet;  az ő 
valójában számos lovassága kezes neki ,  hogy az ellenség a’ 
folyón által nem menend. V i l l a r e a l  és T o r r e  generálok’

összeomlott mint hatalmas családja. Szomorú emlékjel! —- 
Eddig a’ hazánkban is forgó váltó és ezüstpénz volt kelendő, 
ezután csupán azon különbség kezdődik, hogy a’ váltópénz 
egészen megszűnik.

Czilliből egy angol’ társaságában indultam postán L a i 
b a c h b a ,  hova kilencz óra után érkeztünk; a’ mint a’ ko
csiból kiszálltam, hideg borzadás futá el testemet, ’s a’ hideg 
erősen lelt. Lefeküdtem, ’s aggódva gondolkozóm további 
utazásomról. Hirtelen elhatározóm magam’ ellentállani a’ 
bajnak ’s nem lankadni. Laibachról említést sem tehetek, 
mert délig feküdtem, délben a’ piaczot tekintém meg neve- 
zetesb épületeivel. Délután aug. 17én B e k f o r d d a l  ismét 
megindultam I d r i a  felé, a’ világ’ hires kénesőbányáját meg
tekintendő. Idria oldalt fekszik nyolez mérföldnyire Laibach- 
tól, hová majd magas hegyeken, honnan a’ kilátás meglepő, 
majd mély völgyeken könnyen juthatni a’ jó utakon. A’ város 
egy mély völgyüstben fekszik és amphitheatrumi tekintettel 
emelkedik a’ hegyekre. Lakosainak száma majd 5000re megy, 
kik nagyobb részint bányászok, azonban vászonnal és pá
linkával is kereskednek. Van bányászoskolája és játékszíne. 
A’ bányákba lemenni csak engedelemmel lehet reggel nyolez 
órakor. Sz. Antal a’ főbánya ; ebbe szoktak az idegenek is 
menni. A’ 140 öl mélységbe 757 kőlépcső vezet, melly a’ 
sziklákba van faragva ; a’ hely azonban sz ű k ’s nem olly kön
nyű járásúi mint a’ sóaknákban, noha Schmidt a’ vielicskai be
járásnál is kényelmesbnek mondja. A’ Mindenhatónak itt is 
van egy hajlék szentelve,-’s több lóczák szolgálnak nyugvásra. 
A’ kénesőt cseppekben, leginkább a’ palaagyagban láthatni, 
az érezőkben vegyülve van, ’s választó erőmüvek és tűz által 
szedetik ki. A’ köveket porrá zúzván mindaddig áztatják, 
mígnem a’ kőpor, nagyobb részint lefolyván, habformában 
mutatkozik. Évenként 5000 mázsa kénesőt és 2000 mázsa 
cinobert készítenek. A’ munkások igen rósz színben vannak, 
Ínséges betegségekkel küzdenek, ’s ritkán haladják meg a’ 
40 évet. Mi 116 ölet mentünk; én gyengélkedő voltom miatt 
annyira elbágyadtam , hogy képtelen levék a’ visszamenetelre, 
’s igy az érczes ládában vontak fel. rl  izénkét perez alatt j u 
tottam ismét napvilágra. Nevendékeim’ gyűjteménye’ számára 
néhány válogatott darabot magammal vittem. — Idriából 
estvére Adelsbergbe értünk. Heggel öt órakor bármi gyengé
nek érzém magam’ , nem akartam elmulasztani a nevezetes 
barlang’ megtekintését.

(Folytattatik.)



flfogatása csak fájdalmas benyomást tehetett a’ bask tarto
mányokban. D on C a r l o s  utolsó munkálatinak csekély sike
rét nekik tulajdonítja, ’s tagadhatatlan, hogy a’ baskok és 
navarraiak szülőföldjükön kívül annyi erőt nem mutatnak ; 
egyébiránt mégis ezek az ő legjobb ’s legbiztosabb seregei. 
A tartományi küldöttségek máris elébe terjesztők királyuk
nak,  hogy ők az ország’fiait távol expeditiókban koczkáztatni 
többé nem akarják, és a’ castiliai zászlóaljak’ tartásának ’s 
ruh ázásának terhét tovább nem hordozhatják. — Az ország
nak , ezt mondják, semmi segédseregre nincs szüksége, hogy 
magát védelmezze ; ’s ha a’ király’ egyéb tartományokbeli hí
vei is olly egyenes gondolkozással vannak iránta , mozogja
nak ők is úgy mint a’ baskok, akkor nem sokára egész Spa
nyolország törvényszeres uralkodójának fog hódolni. A’navar- 
rai küldöttség legelső szólalt meg; ezt követte az alavai, 
melly dón Carlost arra emlékeztette , hogy 300 alavai közül, 
kik testőrségét képzők, 80 alig tért vissza. Hozzá adá, hogy 
ha a’ fejedelem’ távolléte alatt Navarrában némi nyereségek 
történtek is, ez a’ bask tartományokban épen nem úgy van, 
hol a’ hernanii vonalak elveszének, Vitoria, Portugalete ’s 
Bilbao raegvehe tétlen ékké tétettek, ’s Guetaria’ fontos pont
ja elvétetett, Andoain pedig és Urnieta csaknem egészen le- 
rontatott.

Lesacából nov. 8ról költ levél szerint (a’ „Correspondance 
d’Espagne“ hírlapban) G u e r g u e  general a’ carlosi hadse
reg’ tábornokfejévé, B ö b e  da marquis ideigleni hadminister- 
ré , don Joaquin E l i o  pedig tábornagygyá (marechal de 
camp) neveztetett. — Azon 2000 gyalog ember és 100 ló, 
mellyekel don C a r l o s  a’ navarrai hadszállítványból Catalo- 
niában hagya, Tolosába érkeztek. Ezen csapat Cataloniát dón 
Carlos’ parancsára hagyta e l ,  hogy Castiliában a’ carlosi tá
borhoz csatlakozzék. Ez útközben megtudván, hogy don Car
los visszament Alavába , hasonlóképen visszavonult ’s legki
sebb akadály nélkül Rinconnál átkelt az Ebrón. —- Navarra 
’s a’ bask tartományok’ főkapitánya néhány zászlóallal Ber- 
garát elfoglalva tartja. — Don Carlos folyvást Amurrióban 
volt; a’ hadsereg pedig az Ebro mellett és Riójában tanyá
zott.

Bayonneból nov. llkén  költ levelek szerint don Carlos né
mi lázadás által, melly fő hadi szállásán Amurrióban ütött 
ki V i l l a r e a l '  szabadon-bocsátására kényszerittetett , ki is 
visszavonult szülőföldére ’s nem akart többé szolgálni. — 
Más levelek (hasonlókép Bayonneból) uj hadszállitványi ké
születekről beszélnek, mellyeken a’ carlosiak igen serényen 
dolgoznak; Bayonneba tetemes pénzmennyiség érkezett, a ’ 
hadsereg’ számára szállított vagy szállítandó posztó’, lábbe
liek’ és más egyéb czikkelyek’ kifizetése végett, (j. du Comm.)

F e r r a r i  alezredes, az idegen sereg’ parancsnoka, ennek 
ügyében Jacából Madridba a’ hadministerhez egy levelet kül
dött, mellyben figyelmezteti azon szolgálatokra , mellyeket 
e’ sereg még nem régen a’ christinók’ ügyének te t t ,  ’s azon 
fogyatkozásra, mellyet mostan minden szükségesben szen
ved. Végül a’ hátra levő zsoldot kéri ’s reményű, hogy a’ 
hadminister annak visszatartása által a’ sereget nem kénysze- 
rítendí azon ügynek, mellyet eddig védelmezett, elhagyásá
r a ’s arra, hogy visszatérjen Francziaországba.

Hí é  m  e  t  o  r  § z  á  g .
M. ni. Frankfurt, nov. 16.

A’ szövetséggyiilés folyó esztendei rendes üléseit tegnap 
berekesztette, Hitelt érdemlő hírek szerint a’város és a’ szö- 
vetséggyiilés közt fenforgott, némi újabb rendőrségi intéz- 
vények’ behozatalát tárgyazó vitatkozások kiegyenlittettek ; t. 
i. a’ városi kormánytanácsnak e’ részben tett utolsó nyilatko
zására a’ szövetséggyiilés azt jelentette volna k i , hogy előbbi 
kivánatait nem akarja tovább sürgetni.

Berlin, nov. 14.
A szultán, mint halljuk, Bé l a  porosz kir. herczegnek 

nála tett utolsó látogatásakor azon szándékát jelentette ki. 
hogy a’ porosz udvarral levő baráti viszonyait, mellyel; a 
portának már olly sokszor nagy hasznokat hajtanak, egy 
á l l a n d ó  t ö r ö k  k ö v e t s é g n e k  B e r l i n b e n  kinevezésé
vel akarja megerősíteni. Minthogy e’ szándéknak itt legkeve
sebbé sincsenek ellenére, rövid időn egy érdekes uj taggal 
lógjuk számos diplomatái testületünket szaporodva látni. -—- 
A’ különben olly költségkímélő éjszakamerikai egyesült sta
tusok kei őssel ezelőtt szinte jónak látták eddigi ministerresi- 
densöket Berlinben, W h e a t o n  urat ,  egy fölötte ügyes és 
tanult diplomatát s több jeles political munka’ szerzőjét, it
teni r e n d k í v ü l i  k ö v e t t é  ’s m e g h a t a l m a z o t t  m i n i 
s t  é r r é  nevezni ki.

Konstantinápolyi nov. tjéről szóló tudósítás szerint Ki a -  
m i l  bey brigádos general (mivi líra) neveztetett Berlinbe kö 
vetül.

Hir szerint, még november’ hónap’ folytában, az után 
nyomtatás ellen hozott ’s nem rég érdeklett általányos tör 
vény hivatalos kihirdetését lehet várnunk. Feszült figyelmei 
gerjeszte, mi már a’ publicumban ennek rendeltetéséről elter 
jedt. Nagyon érdekesnek kell különösen azon szempontnál 
is lenni, miszerint szintúgy tudósok, Írók, ’s művészekből 
valamint a dologértő könyv-’s művészeti tárgyakkal kereske 

őkből egy biztosság fogna felállittatni, melly minden eset 
ben, hol a biró a kérdésben forgó utánnyomtatás’ lényegért 
nézve ingadozó, Ítéletét kiadhatja. Nagyon is tudva van 
hogy már gyakran némelly német kiadók az utánnyomtatás 
vadját az által tudták magokról elhárítani, hogy az elorzot 
munkát néhány könnyű változtatással újra kiadták, ’s vala 
me y ismeretlen nevet mint együttdolgozót tettek a’ czimlap 
raj ,, ^  kiro e felett, valljon Uly es eset meg történt e? ál 
tálában ahg határozhat, hanem egy biztosság’ jóváhagyásár; 
alapíthatja iteletet, melly legegyenesb illetősége’ föltéte

leivel egyszersmind a’ legnagyobb részrehajlatlanságot egye
síti.

A’ porosz kir. belügyi ministeriumnak és rendőrségnek egy 
nyilatkozványa szerint N a g l e r  titkos statusminister ’s fő
postamester az ausztriai cs. főpostaigazgatósággal a’ hivata
los közlekedés’ könnyítése végett abban egyezett meg, hogy 
további határozatig minden h i v a t a l o s  k ö z l e m é n y e k  (le
v é l- ’s irományküldet, ez utóbbi egy fontnyi nehézségig) a’ 
porosz és ausztriai hatóságok között mostantól fogva mind
két részről b é rm cn t e s e n küldessenek. *

Drezda, nov. 11.
A’ második kamarának határozata a’ hannoverai ügyekre 

nézve jegyzőkönyvi kivonatban ma küldetett az első kamará
hoz. Az iránta itt támadt rövid vitatkozás előlegcsen csak 
formát illető volt, t. i. valljon a’ tárgyat szükséges e kül
döttséghez utasítani, vagy azonnal az egyezkedési tanácsko
záshoz fogni, mire azt a’ második kamara eléggé érettnek 
tartá. Nyolcz szózat’ többségével elhatároztatott, a’ dolgot 
véleményadás végett az első számú küldöttséghez bocsátani.

November’ 17en reggeli 11 órakor báró Gi s e  bajor kir. 
statusminister hatlovas udvari hintón , egy másik kétlovastól 
kisérve, mellyben M a u r e r  és Ab e l  statustanácsosok ülő
nek, a’ rendek’ házához ment, ott mint a’ királynak e’ végre 
meghatalmazottja az o r s zá ggy ü 1 és’ b e r e k e s z t é s é n e k  
oklevelét előterjesztendő, annak eloszlása már előbb ünne
pélyesen ki lévén hirdetve. A’ királyi határozatokat M a y e r  
ministeri tanácsos olvasta fel. A’ szertartás’ végén mind a’ 
két kamara’ tagjai, számszerint mintegy 70en, háromszor 
imigy kiállónak fel: „Éljen a' király!“

A’ lipcsei hírlapban következő érdekes czikkely foglaltatik 
a’ hannov erai királyi rendeletről: , ,A’ trónjog és az alkotmány 
legbiztosabb kezességei minden jognak a’ statusban. Mikép 
tartathatik meg ott valamelly jog iránti bizodalom , mikép a’ 
tisztelet’ érzése, mikép amaz annyira fontos Ilit a’ jogálla
pot’ rendíthetlensége i ránt ,  hol az önhatalom tetszése sze
rint bánik ama’ kezességekkel! Itt mindenek előtt jog és tör
vényesség nélkiilözhetlenek. Magok a’ legújabb ’s minden 
korábbi előzmények’ ’s liirek’ daczára váratlan hannoverai 
kir. rendeletek’ szerzői is elismerték ezt, és cselekvényei- 
ket nem úgy adták elő, mint csupán áz önhatalmú akarat’ 
szüleményeit, hanem két jogalap által iparkodtak a’ fenálló 
törvénynyel megegyeztetni ’s ezáltal a’ törvénytelenség’ szem
rehányását eltávoztatni. Ok az 1833diki alkotmányt általán- 
fogva helytelennek nyilatkoztatják, ’s ez esetben megenged
nék nekik, hogy az uj uralkodónak kötelessége volt, egy 
törvénytelen alkotmány’ eltörlesztése által a’ statusélet’ jog
épségét helyreállítani. Bármilly elégteleneknek tessenek is 
ezen okok: legalább annyi hasznuk mégis van, hogy azo
kat ,  mielőtt az egész dolog felől Ítélet hozatnék, vizsgálat 
alá kell venni. Legerőtlenebbnek tetszik az atyarokonsági 
jogokból merített ok, pedig a’ kir. rendeletben ez tartatik a’ 
legnagyobb fontosságúnak. Bármilly fontos legyen is az atyai 
rokonok’ joga: ők mégis e’ joggal, mint minden egyéb pol
gárok a’ magokéval, a’ r e n d e k ’ t ö r v é n y h o z ó  li a t á l  ma 
a l á  v e t t e t v é k .  Habár helyzetűk’ minden befolyását bizo
nyos törvények’ létesülésének meggátolására használják: még
is nekik, mint mindennek, a’ megalapított törvény alá kell 
magokat vetniük. Legkevésbbé szolgálhatnak igényeik a’ nép’ 
sérelmére. Az ellenkező minden alkotmányt biztosítlanná 
tenne. Az Emészt ág’ atyai rokonai Szászországban sem kér- 
destettek meg, sem Ilessenben fejdelmi házainak minden 
tagjai, sem pedig Nassauban az oraniai herczegek az uj al
kotmányok’ szerkesztésekor. Vagy talán Angliában mindazon 
törvény’ alkotásakor, melly a’ király’ helyzetét érdekli, kérni 
kellene azon 300 — 400 herczeg’ ’s herczegnő’ megegyezését, 
kik egymás után Nagybritanniában trónöröklési joggal bír
nak? De ha ezt megengednek is: azon atyai rokon, ki ma
gát megsértettnek tartá , az alkotmánynak az ő jogával el
lenkező változtatását az e’ végre hatalmában levő törvényes 
eszközök által tartozott volna meggátolni. Arra való a’ s z ő 
ve t s é g gy ü 1 é s N é m e t o r s z á g b a n  , hogy az alkotmány
nak törvénytelen megváltoztatását akadályozza. Ha a’ cum- 
berlandi herczeg ehhez járul ’s tőle megnyeri, hogy az uj 
alkotmány ellen tilalmat (veto) szegezhessen: úgy minden 
rendén van; de ezen egyetlen eszközt, melly a’ német nem
zet’ jogfogalmával megegyezett, nem használván, sőt elnéz
vén , hogy az alkotmányra az országban a’ hit letétetett ’s az 
alkotmány erőbe lépett, ez ügyet elitéit dologgá (res judicata) 
lenni engedő ’s vélt jogát e l m u l a s z t ó .  Végre legfölebb is 
az alkotmánynak azon részeire nézve lehetne némikép jog- 
szinüleg föltenni, hogy atyarokoni megegyezést kívánnak, 
mellyek közv etlen viszonyban állanak az atyarokoni jogokkal. 
Ennélfogva ha megengednők is , hogy az alkotmánynak bizo
nyos czikkelyeihez szükséges volt e’ megegyezés , ’s hogy az 
ebből támadó igény még nem volna elmulasztva: azáltal mégis 
csak az alkotmány’ épen ezen részeinek helyessége tétethet
nék kétessé. De hogy minden egyéb, péld. mi a’ kamarákra, 
ezeknek szerkezetére, a’ választás’ ügyére, a’ statuspolgá
rok’ , az egyház’ és a’ községek’ viszonyaira nézve az alkot
mányban határoztatott, egyedül a’ törvényhozó hatalom’ 
dolga, nem szenved kétséget. Ha ehhez az atyai rokonok’ 
megegyezése kívántatnék , úgy az m i n d e n  törvényhez szük
séges volna.“

O roszország’.
Sz. Pctcrvár, nov. 3.

Császár ő felsége a’ múlt oct. 17dikén mostani utazásá
nak legszélsőbb pontját, E r i v á n t  Armenia ujon-szerzett 
tartományunk fővárosát látogatta meg. A’ fejedelem megte
kintő az etsmiadzini hires örmény kolostort. Erivánban egy 
persa követséget fogadott cl a’ császár, incllynél a’ persa ko

ronaörökös W a l i a t  is jelen volt. October’ 20dikán a’ csá
szár T i f l i s b e  érkezett, mellynek földét még orosz fejede
lem’ lába nem tapodta.

(Messa, nov. 2-
Fájdalom! azon szomorú hirt kell közlenem, hogy teg

nap „Moldovanka“ nevű külvárosunkban , két hirtelen halál 
történt olly betegség’ következtében , mellyet egy tiistint ki
nevezett orvosi biztosság d ö g v é s z n e k  nyilatkoztatott. A’ 
szükséges óvakozások azonnal megtétettek, ’s már ma 17 
ház záratott el ’s vétetett katonai őrizet alá, melly házak’ 
lakosai tudnillik ama’ külvárossal tegnap óta érintkezésben 
volfak. Ma elzáratik maga a’ város is ,  melly úgyis némi te
kintettel az itteni szabad kikötőre a’ tartománytól szorosan 
el van különözve, ’s igy a ’ birodalom’ belsejével minden köz
lekedés félbeszakasztatik. A’ nyavalya hihetőleg egy hajóval 
történt törvényelleni érintkezés által hozatott be, melly hajó 
fával terhelten a’ dunatorkolatokból jött ide, ’s rajta a’ vesz- 
teglés’ ideje alatt több ember holt meg dögvészben. — Hol
nap a’ legelőkelőbb lakosok gyűlést fognak tartani a’ szüksé
ges rendelések’ megtétele végett; mindazáltal előlegesen a’ 
belső összeköttetés még szabadon maradand.

Odessából nov. lOén költ levelek szerint, ott a’ dögvész 
még akkor nem szűnt meg, sőt néhány uj halálozás is tör
tént. Gróf W o r o n z o f f  főkormányzó nov. 7én Krímből oda 
érkezvén aj város körül a’ birodalom’ belsejéből elősietett ka
tonaság által kettős őrvonalt húzatott ’s a’ nyavalya’ terje
dése ellen a’ leghathatósabb rendszabályok vétettek elő.

M e x i c o .

Saula-Fé, aug. 12.
Tegnapelőtt kiindult innen dón Alvino P e r e s ,  az uj- 

mexicoi kerület’ political és hadi kormányzója, dón Santiago 
A breu-tő l,  ugyanezen kerület’ főbirájától kisértetve, az in
nen húsz (angol) mérföldnyire eső C a vaj a felé, hol az elége
detlenek igen nagy számmal valónak felgyülekezve, névszerint 
a’ Rio-Aribától Taosig terjedő vidéknek bensziilötti ’s velők 
ugyanezen tájnak részben civilisált ’s a’ főkormányszéknek 
meghódolt indus lakosi. A’ két fél’ hadi erejének találkozása 
San lldefonsóban történt; midőn azonban a’ kormányzó kato
náinak tüzet parancsolt, ezek, csak 23at kivéve, mind átmen
tek az ellenséghez; ama’23 közül egy elesett ’s három megse
besült. A’ kormányzó mindazokkal, kik őt követhetők, Santa- 
Fébe szaladt, hol meghálni ’s futásukat jó lovakon folytatni 
szándékoztak, de az ellenség utjokat a’ llio-Aridán keresztül 
már elrekeszteté egy csapat indus által , kiknek meg vala 
hagyva, senki életét nem kímélni. így tehát megölettek vagy 
fogságba harczoltattak, a’ győztesek pedig más napon L a -  
C h a p e l l á b a n  ütöttek tábort Santa-Fé’ közelében, ’s itt ölék 
meg a’ kormányzót, Abreu Ramont és Marcelint, Gutierres 
hadnagyot és még több mást, kiknek nevei nem tudatnak. 
A’ lázadó csoport Jose G o n z a l e s  vezérét, taosi lakost, ne
vező kormányzónak. Abreu Santiagónak fejét is kívánták, a’ 
szegények’ és idegenek’ igen nagylelkű barátjának’s tehetség
gel és érdemekkel teljes tiszviselőnek, de erre azon hirt kap
ták, hogy a’ jeles férjfiú a’ santodomingoi indusok által öle- 
tett meg. Itt most még tűrhető csendesség van, de a’ legköze
lebbi jövendő minden roszszal fenyeget.“ — A’ „Morning- 
Chronicle“ ezen legújabb, úgynevezett revolutióra a’ követke-, 
zőket jegyzi meg: „Uj Mexico olly tartomány, melly hajdan 
az uj - spanyolországi királysághoz tartozott, de később a’ 
mexicoi köztársaság alá jutott, mivel nem volt elegendő né
pessége, hogy a’ confoederatio’ egyik s t a t u s á u l  ismertes
sék. A’ Rio-Bravo del Norte’ forrásinál fekszik, rnelly folyam 
ott, hol a’ mexicoi öbölbe omlik, a’ sajátképi határt képzi a’ 
mexicoi szabad status és a’ fellázadt Texas közt. A’ Matamo- 
ros melletti telepektől, közel a’ Rio-del-Norte’ torkolatjához, 
Santa-Féig 700 (angol) mérföldnyinél nagyobb távolát van, 
’s e’ közbeeső földön még sem spanyolok sem mexicoiak nem 
telepedtek meg,  hanem független indusok kóborolnak rajta. 
Santa-Fé eredetileg egy határszéli állomás v o l t ’s az indusok’ 
prém-bőrkereskedésének rakhelye, ’s miritho gy uj-spanyolor- 
szággali közösűlcte mind a’ nagy távolát mind a’ kóbor in
dusok miatt olly bátortalan volt, Mexico’ függetlenségének 
helyreállittatása óta a’ kereskedést Mexico főváros és Santa- 
Fé közt éjszakamerikai kalandorok űzték az Arcansas folyón, 
melly a’ Rio-del-Norte’ forrásihoz közel fakad. így a’ tájék 
lassankint éjszakamerikai kereskedők és gyarmatosok által 
megnépesült, inig a’ távol eső Mexicónak tekintete csupán 
név szerint maradt fen ’s ugyanazért döntethetett le olly 
könnyen. Mi attól tartunk, hogy ezen lázadást a’ Texaséval 
összefüggésben valónak kell tekinteni. Texas a’ mexicoi hata
lom ’s a’ santa-fei lázadó kormányzóság között esik, ’s ha 
majd Texasnak az éjszakamerikai egyesült statusokhoz kap- 
csoltatása eldőlésre kerül, akkor ez és Uj-Mexico vagy e g y ü t t  
fognak Éjszakamerikához kapcsoltatni, vagy együtt idővel 
egy független és hatalmas statust alkotni, minthogy földjök 
roppant terjedelmű és igen termékeny, melly hirtelen meg
népesülhet. F o r s y t h  urnák (éjszakamerikai külügyminister) 
levele szerint a’ washingtoni kormány Texasnak az unióba 
fölvételére nem látszik hajlandónak.“

Az utóbbi hírek Mexicóból October’ első napjáig terjednek. 
A’ szerzetesek elhatározták, hogy a’ kormány’ segítségére 
magokat 1 millió dollár adó alá vetendik; e’ végre birtokuk’ 
egy részét zálogkép odaadják, mellyel a’ kormány a’ keres
kedőkkel mint kölcsönnel kereskedést űzhet. Jalapában egy 
tartaléksereg alakíttatott, melly Matamorosba vitorlázand, 
hogy a’ texasi lázadók ellen munkáló hadsereget erősítse.

Dunavizállás Pozsonyban
november’ .................................................................................... 5 1 ujj.

Nyomtatja Wigand Fridrih Iiár.



POZSOlíY, péntekéi*
Tartalm a:

*’ honi po litica l ’s nempoliticai tárgyak , nevenc- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlntlanabb közlése; a’ külföldi po- 
liticai tudósitásoknak környülállásos és olly gyors 
birüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudom ányos  mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
m ű vésze t',  közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmii- 
vek’, gazdaság’, közösüles-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb m u la t
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s m in den n em ű  
h irde tm én yek .

4 4 . szám.

S z e r k e s z t i  ’s kiadja

B a lá s fa lv i  O rosz J ó z s e f .

D E C E M B E R *  1 .  1 § 3 7 .

Feltételek:
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 2'r kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó  tu la jdon osn ál, 
vagy W ig a n d  K . F . könyvárulásában; Pe s t e n  
F ilsk ú ti L ä n d ere r  L a jos' könyvmühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’czím alatt kiildetendők : BA' H írnök' 
s ze rk esz tő  h iva ta lán ak . P o zso n yb a n .’1 — A’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetleu bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

P r o g r a m m a .

Pályáját még csak néhány hónap óta futván a’ Hírnök, márig a’ tisztelt Közönség pártolása ’s bizodalma által jutalmaztatva látja magát, mit Iegszivesb 

hálával vevén szerkesztője, minden tehetségét arra fordítandja, hogy illy drága jutalomra mindinkább érdemessé lehessen. l)e szaporodik a’ felveendő tár
gyak’ száma, ’s igy szűk lészen már a’ Hírnök’ hézaga. Ennek következésében az eddigi lap mellé még egyegy negyedrétü félív „Századunk“ czím 

alatt fog adatni, mellynek tartalma az eddigi vonal-alattinak felelend meg. ’S minthogy e’ hírlap’ főczélja nem pénzbeli nyereség, más részről pedig mindin
kább növekedendő pártfogás reményltetik, a’ lapnak ára az maradand, a’ mi eddig volt.

Irányát tekintve a’ Hírnöknek, az jövendőben is változhatlanul az alkotmány’ ösvényén járand. T r ó n ,  o l t ár ,  törvényes s z a b a d s á g ,  meggondolt, 
lépcsőnkénti, a’ honi statusjogra, nemzeti charaeterre ’s a’ magyar történetre alapított e l ő h a l a d á s ,  lesznek mindig jelszavai. — Az alkotmányos monar- 
chico-aristocratica kormányalaknak országunk’ alkotása óta maiglan fenálló elve szölgáland alapúi e’ hírlap’ értekezéseinek. Mint tisztelője a’ teljes épségii 
királyi hatalomnak, a’ mennyire világos törvények által nem korlátoztatik, mindig harczolni fog a’ Hírnök mindazon tlieoriák ellen, mellyek a’ királyt, kit 
az alkotmány egy törvényes uralkodónak minden jogaival felruház, az ország’ első tisztviselőjévé alázni törekszenek; mert hiszen évkönyveink bizonyítják, 
mikép Magyarország csak olly királyok alatt, kik szigorúan tartották fen tekinteteket, volt nagy, boldog’s félelmes, mig gyenge uralkodók alatt anarchiái 
ármányoknak és külső ellenségeknek lön áldozatja. — Az ország’ kezdetével egykorú oltár’ méltósága mindig szent lesz a’ Hírnök előtt, noha felekezeti 
szellem, vallásbeli üldözés ’s a’ magyar charactertől általában mindig idegen türelmetlenség ellen, akármelly részen nyilatkozzanak is, szavát mindenkor 

fölemelendi. — Védője az alkotmányos szabadságnak, ezt minden időben meg fogja különböztetni a’ féktelenségtől. Az ész’ fegyvereivel történő nemes 

küzdést nyilványos tanácskozásoknál^ a’ szólásnak teljes törvényszerű szabadságát a’ megvitatandó tárgyak’ mindenoldalú felvilágosításánál, ugyszinte a’ 
köz vélemény’ tisztelését mindenkor hirdetendi ugyan; de az alkotmányos statuséletnek e’ szép nyilatkozásait soha sem fogja összezavarni korlátlansággal, 
a’ törvényes főhatalom’ megvetésével, vagy olly oppositióval, melly kivétel nélkül mindent megtámad, mi felsőbb helyről származik, vagy olly pártnak ter- 
rorismusával, melly semmi ellenvetést nem tűrvén, sem erkölcsi sem polgári tulajdonságok által nincs arra hivatva, hogy a’ köz vélemény’ képviselőjévé 

tolja fel magát. -— Korszerű javításokat a’ statusigazgatás’ különféle ágaiban a’ Hírnök csak az alkotmány’ alapelvének értelmében óhajthat, ’s azért óva
kodni fog mindenkor felületes általányozástól, helytelen egyenlősítéstől, theoriai agyrémektől ’s reánk semmi tekintetben nem alkalmaztatható idegen intéz- 
vényeknek gyermekes majrnolásátol. — A ’ törvényhatósági tisztviselők’ szabad választását a’ magyar polgári alkotmány’ gyöngyének tekinti; de a’ pártos- 
kodásokat és megvesztegetéseket, durva erőknek tisztátalan czélok’ elérésére fordítását, véres székujításokat (restauratiókat) ’s a’ törvényes választás

szabadságnak részinti elnyomását soha sem védendi, sem pedig azon iszonyokat, mellyekkel számos tisztválasztásaink, visszaélve az elszegényedett föld
művelő nemességgel, annyiszor bemoGskoltatnak. — A ’ Hírnök, a’ mellett hogy a’ felvilágosodásra ’s a’ mííipar’ virágzására ezélzó hazai vállalatokat őszin
tén tiszteli ’s munkásán előmozdítani fogja, bátran szembeszálland a’ minden honinak rövidlátó ’s öntetsző szertelen becsülőivel, bitorlóit nevezetességek’ 

túlságos magasztaléival, a’ minden alapos panaszt megvetve visszautasító vagy hazafiuság’ hiányának festő Optimismus’ homályával, ugyszinte némelly 

álhazafiak’ declamatióival, ’s azoknak belvoltját egész meztelenségében kimutatandja.

A ’ szerkesztőség sokkal korlátozottabbnak érzi ugyan erejét, hogysem egyedül arra támaszkodva e’ czélt hathatósan és tökéletesen elérhetőnek 

vélné: bízik azonban ama’ felvilágosult, egy párthoz sem kötött, valódi honszerető férfiak’ együttmunkálásában, kikkel Magyarország annyira bővelkedik, 
kik közűi már többen gazdagították a’ Hírnök’ lapjait velős dolgozataikkal, ’s kiknek száma azon meggyőződéssel, hogy e’ folyóiratnak czéljacsak a’ közjó’ 
előmozdítása, bizonyosan szaporodni fog. Segitségökkel az igazság, a’ tárgyak’ és viszonyok’ valóságos fekvése ’s a’ tulajdonképeni statusczél mindig vilá
gosabban tünendnek elő; mi által rövid idő múlva egy felettébb előtolakodó pártnak mindent felzavaró hangja erőtlenné tétetik, törvényes korlátái közzé 

visszautasittatik, ’s a’ trón és nemzet, valamint ennek egyes osztályai közötti kölcsönös bizodalom’ köteléke, mint a’ közjónak legszükségesb föltétele, 
mindinkább megerősittetik. '

Ámbár a’ szerkesztőség a’ beküldött czikkelyeknek minden egyes tételeit saját hitvallásának el nem ismeri: mégis csak ollyanoknak adand helyet lap
jaiban, mellyeknek főiránya a’ fentebbi programmának megfelel; a’ vele ellenkező állításokat pedig vagy legottan megigazítandja, vagy azon l esz , hogy 

ellentétes tartalmú czikkelyek által csakhamar megczáfoltassanak.

E ’ szellemben szerkesztve bizton reményű a’ Hírnök minden valódi hazafiak’ tetszését ’s gyámolítását, valamint bizonyos pártemberek’ gyűlölsége ’s 
rágalmai felől is meg van győződve: de kiknek dicséretét soha sem tartandja ohajtandónak; mert az csak bizonyságul szolgálna, hogy a’ Hírnök kitűzött 
czéljától eltávozott.

szerkesztő.



M agyiirország.
Ö cs. kir. ap. Felsége f. e. October’ 27kén költ legfensőbb 

határozatában Magyarország’ számára b a r o m  o r v o s i  h i 
v a t a l t  méltóztatott kegyelmesen rendelni, mellyel évenkint 
600 ezüst forint rendes fizetés, továbbá hivatalos kiküldeté
sek’ alkalmával a’ 9ik osztályú napi dij ’s egyéb úti költségek’ 
megtérítése vagyon összekötve. E ’ hivatalt elnyerni kívánók
nak folyamodásukat, az orvosi vagy sebészi, de különösen 
a’ baromorvosi tudományból nyert oklevelökkel és gyakorla
tukról ’s a’ baromorvoslásban szerzett elegendő tapasztalá
saikról szóló bizonyítványaikkal együtt, a’ nmeit, magy. kir. 
Helytartó-Tanácshoz jövő 1838ik évi januarius’végéig benynj- 
taniok szükségesleend.

A’ nmeit, magyar kir. Helytartó-Tanácsnak nov. 23kán tar
tatott ülésében a’ keblebeli levéltár-hivatalnál K e c s k e m é -  
t h y  Mihály táblabiró ’s az említett hivatalnál eddigi első se
géd, kitüntetett érdemeinek tekintetéből al-levéltárnokká; 
helyébe pedig P á v i a n o v i c h  Károly első segéddé; Krá-  
l i t z  István másod segéddé; E c h t e r l i n g  Mihály másod 
lajstromozóvá; Y ö r ö s József Írnokká , és B á n y á s z Sámuel 
járulnokká neveztettek.

Sátor-Alja-Ujhely, nov. 20-
Zemplén vármegye' October’ 23kán tartatott közgyűlésében 

Pest megyének azon hazafiéi tartalmú levele olvastatott 
fel, melly szerint a’több hazafi-áldozattal létre hozott magyar 
színháznak egyesületi utón leendő fentartása egy részvényes 
társaságnak adatván á t ,  ennek terve az aláírási ívvel együtt 
aláírók’ szerzése végett közöltetik, egyszersmind Pest megye’ 
rendei e’ megkeresésök’ sikeréről magokat értesittetni kérik. 
Melly hazafiéi megkeresés’ következtében Zemplén vármegye’ 
rendei, a’ nemzetiséget tárgyazó minden vállalathoz hasonló
kép hazafiéi lélekkel kívánván járulni, ez ügyben járásonkint 
a’ szolgabirákkal együtt kinevezett küldöttségek által besze
dendő ajánlatokból e’ czélra t i z  részvényt szentelének. — 
Kerületi tisztviselők’ hivatalos jelentése szerint, e’ megyének 
Szécs-Keresztur nevű helysége’ határán gazdag kőszénbányára 
akadtak.

Kassa, nov. 23-
Clarorum virorum facta moresque posteris tradere anti- 

quitus usitatum ne nostris quidem teraporibus quamquam in- 
curiosa suorum aetas omisit: és mégis semmi hírlapunk
ban nem olvasom említve a’ nem egészen hész évvel innen 
száz esztendőt átélt S z u l o v s z k y  Menyhért’ halálát, ki ez 
idén October’ 4én itt Kassán e’ múlandóságot az örökkévaló 
világgal cserélte fel. Nevezetes országos követ vala az elfe- 
lcjthetetlen 1 79Oki országgyűlésünkön ; jeles biró , fontos és 
sokat nyomó ’s a’ vetélkedéseket többnyire eldöntő szónok 
Zemplén vármegyében. Nagy pártfogója a’ nemzeti nyelvnek 
’s literaturának még akkor, midőn többen féltek végső elnyo
matásától, mint reméllették valaha felvergődését,’s még azon 
időkben is ,  mellyeket T a c i t u s  nem úgy mint a’ mostanit 
,,beatissimi saeculi ortum“ , liánéin ,,saeva et infesta virtuti- 
bus tempóra“ nevezett volna. Mindenütt tisztelték és szeret
ték, mert felette szíves, nyájas és elmés társalkodásu vala, a’ 
mellett nagy kiterjedésű olvasottsággal és tudománynyal bírt. 
H o r á t z o t  és T a c i t u s  t csaknem könyv-nélkül tudta, P l u 
t a r c h  ü s t  és G i b b o n t  fogsága’ ideje alatt háromszor ol
vasta keresztül. Véghetetleniil szerették magzatai, de egy 
leányán özvegy S z i r m a y  Mihálynén kívül, kinek karjai közt 
halt meg, és ki most is siratja ’s mindig siratni fogja, a’ 
többi leányainak csak fájdalmait látta, egyetlenegy fiától pe
dig, legjobb korában lévő tül, a’ hányó hasgörcs’ zavaros for 
radalmai’ idejében kegyetlenül megfosztatott. Mindezek már 
vénségében érték, és úgy tőré azokat, mint a’ Stoának E p i 
cii rral megbarátkozott akarmellyik jeles és tettleges tanít
ványa; elszántságra nézve magával J o b b a l  vetélkedhetett 
volna. Mindezek mellett serény mezei gazda vala férfi korá
ban és nagy méhész. Ennyi nagy elmetehetség, sokoldalú 
Ügyesség, műveltség ’s tudomány, mellyeket vénségében a’ 
vallás reményei vigasztaltak és a’ magyar színház’ gyönyö
rűségei derítettek, megérdemlik talán , hogy az utókor előtt 
el ne hallgattassanak, és a’ maradék’ emlékezetében is éljenek. 
Síremlékén e’ felülírás lészen olvasható:

Nagy lélek’ hamvat ezen emlék zárja magában,
A ’ kinek éltében tűrnie kelle sokat!

De csönddel sirvan és tűrvén itten alantan,
Úgy hiszem, égből most ránk mosolyogva, Örül.

ti. J). J.
A p e s t i  g y a p j ú - r a k t á r b a  érkezett gyapjú: V l a d á r  

Józsefé; beérkezett mindössze 429,660 font ;  — eladatott 
nov. 7kétől 19kéig K e n é z  Mihályé; M a n d e l l  Lajos bá
róé; B e n i c z k y  Antalé; H a c k e r  Rudolfé; B u j a n o v i c s  
Eduardé; P a l u g y a y  Imre kassai püspöké (1836dik évi); 
B r u n s w i c k  Ferencz grófé; T e l e k i  grófnéé született 
Mészárosnéé (herencsényi gyapjú); S z i r m a y  Teréziáé szü
letett Szulyofszkyé; az eladatott gyapjú’ összesége 288,470 f.

A u s z t r i a .
„ . Trieszt, nov. 2á-

O cs. kir. Fensége J á n o s  Főherczeg folyvást óhajtott 
egészseggel bir a vesztegházban. Ő cs. Fensége a’ statustisz
teknek s más jeles lakosoknak tisztelkedését naponkint ke
gyelmesen elfogadni méltóztatik. Ma délelőtt ő kir. magassága 
A u g u s z t  porosz herczeg, a’ vesztegidőt bevégezvén , azon
nal visszatérti útjára indult.

Bécs, november’ 29.
Athénéi e hónap Ildikéről szóló tudósítások szerint J á 

n o s  cs. kir. Főherczeg ott is mindenek’ sziveit megnyerte. 
Kiki sietett üdvözletére a Főherczegnek, kit a’ Levantéban 
olly nagy í,ir előzött meg. O t t o  király ő felsége a’ Főher- 
czeget a' Megváltó-rend’ nagykeresztjével ajándékozta meg. 
Egyébiránt O Fensége’ utazása az adriai tengeren ismét viha
ros volt ’s azt a’ kíséretében voltak’ levelei egy kínos és ve
szélyekkel teljes utazásnak nevezik. 6  Fensége a’jövő szom

batra váratík a’ cs. kir. Felséges Család’ körébe vissza. — Öz
vegy Császárné Ő Felsége Tegernseeből lett visszautazása óta 
a’ múlt szombaton jelent meg legelőször a’ karinthiai-kapui 
színházban. — Tegnapelőtt estve érkezett ide levantei Htjá
ból Bé l a  porosz királyi herczeg ’s Ő Felsége’ nevében herczeg 
C o l l o r e d o  által meghivatott a' cs. várpalotába szállani; 
azonban a’ herczeg a’ „Római Császár“  czímerii vendégfoga
dóban vön szállást, hol tegnap a’ Főherczegek’ látogatását 
nyerte ’s délben Ő Felségükkel ebédelt. Ma e’ kir. herczeg 
tiszteletére társasági kör és concert lesz az udvarnál.— Iler- 
czeg E s z t e r h á z y  Pál csak e’ napokban indul el innen Lon
donba. — A’ cs. hadseregnél újabb előléptetések történtek. 
Ő Felségének fősegéde gróf Cl am és S c h ö n  vezérőrnagyok 
altábornagyokká, gróf S t o l l b e r g ,  E s c h ,  és B r a s 
s e u r  (ez utóbbi az ingenieur-academiának directora) ezrede
sek pedig vezérőrnagyokká neveztettek ki.

Aagyforitannia.
November’ lökén estve a’ királyné trónfoglalása óta legelő

ször látogatta meg forma szerint a’ Drurylane - színházat, 
mellynek bérlőjétől, igazgatójától ’stb. ünnepélyesen fogadta
tott ’s a’ pompásan fölékesített királyi páholyba viaszgyer
tyákkal kisértetett. A’ gyengéd figyelem egész’ az opera
könyvig ’s játékszini czédnláig terjeszkedők, mellyek ő felsége’ 
számára arany betűkkel fejér atlaczra valának nyomtatva. A’ 
királyné a’ páholy’ elején foglalt helyet, hol őt az egész gyü
lekezet látható. Megjelenését harsány „éljen!“ követé, melly- 
től rengének a’ ház’ falai. Az ifjú fejdelemnő fejér ruhában, 
gazdag gyémánt fejdíszszel, bal vállán pedig a’ térdszalag- 
renddel, ismételve meghajtá magát minden felé’s a’ megillető- 
dés’ könyei remegtek szemeiben. Magatartása szintolly mél- 
tóságos mint kellemes volt. A’ függöny’ felvonultakor az egész 
dalnok-személyzet megjelent a’ színpadon ’s a’ „God save 
the Queen“ nemzeti éneket kezdé dallani; de egyszersmind a’ 
színpad nagyszámú ékes dámákkal tölt meg, kik a’ színház
ban nem találtak helyet. Midőn ezen vers következett: „Long 
to reign over u s !“ (Hogy ő sokáig uralkodjék rajtunk!) a’ 
tetszés’ zaja újólag kitört. Az opera B a l f e ’ hangkölteménye: 
„Rochelle’ ostroma“ volt. A’ királyné, ki — mint tudva van 
— maga is ügyes énekesnő , nagy figyelemmel hallgató az 
operát. Alig ereszkedék le a’ függöny, azonnal ismét föl kelle 
vonatnia, ’s a’ lelkesült közönség Angliának büszke nemzeti 
dalát kívánta: „Rule Britannia!“  — mire ismét hódító él- 
jenkiáltás harsant meg. Az operát „Simpson és társa“ czírnii 
szeszélyes vígjáték követte, melly a’ királynénak nagyon tet
szeni látszék , mert az minden furcsa jelenetkor szívből ne
vetett. Az előadás’ végével ismét a’ „God save the Queen!“ 
kivántatott, mellynek első versszaka még egyszer vad lelke
süléssel énekeltetett, még egyszer újra meg újra meg kelle 
magát az ifjú királynénak hajtani a’ végetlen örömtaps 
előtt ; még egyszer vágott az egész férfi hallgatóság 
dörgő szavával az énekbe, mígnem az őszinteség csaknem 
bősziiltté válni látszott; mit a’ királyné bátran és elszán
tan tű rt:  mindazáltal szemlátomást örült, midőn minden
nek vége volt ’s a’ függöny legördült. — — Néhány nap 
múlva a' fővárosnak ismét egy másik nagy színházát, a’ „Co- 
v en t-Garden“ nevűt tiszteié meg látogatásával Victoria ki
rályné számos kíséretben, melly alkalommal a’ közönség’ tó- 
dulása még nagyobb ’s lelkesülése még zajosabb volt mint a’ 
minap.

O felsége a’ királyné november’ lödikán T e r c e i r a  her- 
czegnek és herczegnének adott audientiát.

London , nov. 17-
Tegnap ment végbe Guildhallban az újon választott lord 

mayornak és sheriffeknek szokott vendégsége, melly külön
ben november’ 9dik napján szokott adatni; de most, ezen 
nap ő felsége’ fogadtatására lévén szánva, ekkoráig maradt, 
mivel ő lordsága kívánta , hogy az ő hivatalviselésének kez
dete is saját vendégségével diszeskedjék. A’ lordmayorné 
asszonyság vivé ezen alkalommal a’ házasszonyi tisztet. Ven
dégekül, a’ ministerium’ legnagyobb részén kívül, az angol 
had’ főparancsnoka lord F ü l l ,  a’ brazíliai, éjszakamerikai 
és spanyol követek, hg. G a g a r i n  és több más előkelő sze
mélyek jelen voltak. Ebéd után a’ lordmayor a’ szokott egész
ségekért, u. m. ,,a’ királynéért,“  az „özvegy királynéért ’s az 
egész királyi házért,“  „London városa’ és kereskedése’ virág
zásáért,“  az „angol szárazföldi és tengeri hadért“  ’s ,,ő fel
sége’ ministereiért“ ivott. Az angol had’ nevében lord Hill, 
a’ ministerekében lord M e l b o u r n e  monda neki köszönetét. 
Egyik vendég „London és Middlesex’ sheriffjeinek egészségé
ért“ ürítvén poharat,  neki sir Moses M o n t e f i o r e ,  a’ gaz
dag zsidó bankir és sheriff igen ékes beszéddel válaszolt. 
,,A’ mi legkegyelmesebb királynénknak legújabb látogatása 
ezen ősi csarnokban — úgy mond — ’s azon jóság, mellyel 
ő felsége sietett magát ezen nagy és gazdag fővárosban hiv 
alattvalóinak megmutatni, szükségképen minden brit’ kebelé
ben a’ loyalitasnak vele született érzéseit inegerősitette ’s 
ha magamról szabad másokra Ítélnem, minden egyéb indula
tot elnyomott azon egy reménységen és imádságon kívül, 
vajha fiatal királynénk’ országlása hoszű és békés, és vajha 
annak legnagyobb dicsősége az általányos népnevelés s az 
emberszeretet és jó akarat’ elveinek legszélesb elterjesztetése 
lenne, hogy igy beteljesednék ama’ büszke óhajtás, mi sze
rint Anglia minden egyéb nemzetnek elővilágítson mint a’ 
polgári és politicai erénynek oktatója ! (nagy tetszés). Mi 
átengedhetjük magunkatazon szép reménynek, íiogyezen óhaj
tásunk teljesülni fog. Anglia meg fogja mutatni, bogy a’ leg
tisztább szabadság ’s a’ valláshoz legforróbb ragaszkodás 
egymással megállhatnak, sőt hogy csak épen ezek állhatnak 
biztosan együtt a’ monarchiái kormányformával ’s jelesül egy 
olly fejedelem’ szeretetével, ki olly tulajdonokkal bir, inillye- 
ket mi szeretetre méltó, fiatal királynénkban mindnyájan cso
dálunk. Bírjanak bár más országok természeti elsőségekkel, 
mellyek talán a’ mienktől meg vannak tagadva, büszkeségünk

mindenkor a’ mi statusintézvényeink leendenek ’s személyünk 
és vagyonunk’ bátorsága olly egy kormányforma alatt, melly, 
bármellyek legyenek is hiányi — mi tökéletes a’ földön? 
legalább a’ tökéletességhez olly közel j ut ,  mint a’ régi vagy 
újabb kornak semmi más statusrendszere.“ (Tetszés.)

John G o o d  volt gyalog (nem lovas) kapitány’eszelősségé- 
ről nincsen kétség többé. Egyébiránt baja tiszta monomania^ 
minthogy trónkövetelését kivéve minden eg)éb tárgyról teljes 
józansággal beszél. Elzáratásának első 24 órája alatt nem 
akart semmit enni, végre a’ fogház’ elöljárója , ki őt sze
mélyesen ismeri, „audientiát kéretett ő felségénél“ és azt 
meg is nyerte. Csak sok könyörgés után bírhatta rá a’ bol
dogtalant, hogy valamit falatozzék. A’ kapitány jeles család
ból származik Devonból ’s maga is tetemes vagyonnal bir. 
Álló eszméje az , hogy ő IV. Györgynek és Karolina király
nénak gyermeke , de kit atna’ fejedelem „részeg szeszélyében 
’s ministereinek balgatag határozata u t án, mellyet hiszen 
ezek meg fognak bánni , az országból száműzetett.“ Egész 
vallatása alatt a’ belügyministeri hivatalban mosolygott. Mond
ják , hogy családja, még mielőtt a’ kapitány’ pőre az eskiitt- 
szék előtt elkezdődnék, eszelőssége iránti vizsgálatot (com
mission of lunacy) fog kérni, hogy vagyonát megmentse, ’s 
őt , mihelyest a’ vád alól felmentetnék , szoros őrizet alá 
venni.

Nov. I6kán tartatott cabinettanácsban John G o o d e  kapi
tány’ ügye nem a’ westminsteri, hanem a’ „Queensbench“ 
nevű itélőszék’ elébe utasittatni [ rendeltetett. Annálfogva 
ezen itélőszék 18án reggel különös bíróságot nevezett ki e’ 
férfiú’ lelki állapotának megvizsgálására. Goode az egész 
tanácskozás alatt makacsul fején tartá kalapját, azt mondván, 
hogy ő Angliának törvényes királya. Az attorney-general meg- 
jegyzé , hogy Goode nem bírói elitélés végett vezettetett ide, 
hanem hogy lelki állapotjárói vélemény adassák ; azután elő
adó rövideden a’ királyné ellen elkövetett vétség’ körülmé
nyeit. A’ fogoly türelmesen ’s figyelemmel hallgató a’ főü
gyésznek a’ bírósághoz tartott beszédjét; de mihelyt az leült, 
tüstint heves paroxismusba e s e t t ’s azt kiáltó, hogy Angliá
ban senkinek, még a’ jelen itélőszéknek sem szabad büntet
lenül illy szavakkal illetni H. Jánost, Anglia’ királyát. „Én 
vagyok, folytató, egyedüli törvényes fejdelmotek, ’s előbb- 
utóbb érezni fogjátok méltóságom elleni pártütéstek’ követ
kezéseit.“ Most az attorney-general a’ fogolynak előidézett 
testvérét, W. II. Go o d e  kapitányt, kérdezte ki, ’s ez azt 
valló, hogy szerencsétlen testvére néhány évig Indiában la 
kott ’s csak nem rég tért vissza Angliába. Midőn ő (a’ tanú) 
megérkezése’ hírét hallá , azonnal meglátogatta; de az min
den rokonságot tagada ’s indulatos hangon mondó, hogy 
neki nincs testvére, hanem ő Ií. János, Anglia’ királya. 
„Eleinte — igy beszéle a’ tanú — egészen okosan foga
dott ,  de csakhamar igy szólt komolyan: „Az ur tiszt az én 
szolgálatomban ; én Anglia’ királya vagyok.“ Azóta minden 
összefüggés nélkül beszélt . . . (itt a’ fogoly testvérére ri- 
valkodék: ,,A’ sir’ szélén állasz.“ ) Szitkokkal ’s fenyegeté
sekkel halmozta mindazokat, kik uralkodói méltóságát el 
nem ismerték: minden pártütő alattvalókat nyársra fog hu- 
zatni, bélöket kiszaggattatni ’s őket a’ tengerbe vettetni; a’ 
királyi családnak valamennyi állitott tagja a’ Tower mellett 
fog felakasztatni ’s t. eff.“ Az attorney-general még más ta
nukat készült előidéztetni; de ezt az itélőszék meggátoló, mert 
azzal — úgy mond — csak az időt vesztegetnék; a’ biró - 
ság egyezőleg „tébolyodottnak“ Ítéli a’ foglyot ’s ennélfogva 
tanácsosnak tartja , minden további vizsgálattal felhagyni; 
mert az a’ szerencsétlen ember’ rokonainak csak gyötrelmökre 
lenne. Mire a’ törvényszék azon Ítéletet hozó, hogy a’ tébo- 
lyodott a’ Tothillfields - börtönbe zárassék ’s ott tartassék 
mindaddig, mig ő felségének tetszeni fog; egyszersmind pa- 
rancsoltatott, hogy haladék nélkül d iaiam ba vitessék, hol 
a’ szárazföldi ’s tengeri hadsereg’ lelki betegségben szenvedő 
tisztjeinek számára kórház áll fen. Midőn Goode kapitány 
elvitetett, paroxismusa ismét visszatért. Harsány hangon fe
nyegetőzött, hogy a’ trónrabló családot gyökerestül kiir
ta n dj a , ’s a’ nemzetnek meg fogja mutatni, mit tesz, törvé
nyes fejdelem ellen pártot ütni; de nem csupán az angol nép 
érzendi boszűját, hanem Oroszország is. „Az egész orosz 
hajóhadat elsüllyesztem, az egész barbárfajt kiirtom ’stb.“ 
Azonban kihurczoltatott. Az egész per fél óra alatt elvégződött.

Lord G r a n v i 11 e (angol követ) és családja november’ 15di- 
kén estve Párisból Londonba utaztak el. A’ nemes lord az
ért hivatott Angliába , hogy a’ parlament’ megnyitásakor hó- 
dolateskiijét az uj királynénak letegye, minthogy az angol 
törvények szerint e’ hitletétel nélkül procuratio által senki sem 
szavazhat. Lord és lady Granville hihetőleg csak a’parlament’ 
karácsonyi szünnapjai’beálltával fognak Párisba visszatérni.

Egy ebédnél, melly nov. I3dikán O’Connell’ tiszteletére 
Stockportban adatott, ő ekképen nyilatkozott B u rd e t - rő H  
„Burdet Ferencz a’ túlsó partra ment által; vén napjaira hit
tagadó lett. Ő eleinte alávaló volt, utóbb veszedelmes, most 
undorító. O egykor azt mondó, hogy az alkotmány az üdvö
zítőhöz hasonlít, mivel, úgy mond, az is két tolvaj közt, 
t. i. a’ whigek és toryk közt, megfeszittetik. Igenis, csak
hogy az egyik tolvaj magába t ér t ,  a’ másik pedig megrög
zött a’ bűnben ; ’s épen ez a’ különbség a’ whigek és toryk 
közt is.

F r a n c z l a o r s z á g .
A’ ,,Temps“ következő igen éles és teljes characteristicá- 

ját adja a’ mostani követkamarai felekezeteknek. „1. Puri- 
tanusi vagyis radical oppositio: 19 (az 1834diki választások
kor ugyanannyi). Elvök: általányos (absolut) népfelség. Czél- 
jok: a’ kormánynak revolutionalis szellemben teendő szer
kesztése, hogy annak eszközlcte által respublicai statusintéz- 
vények hozassanak be. Hírlapjaik: N a t i o n a l ,  Bo n  S e n s ,  
Mo n d e .  Személyesítőjök : G a r n i  e r - P a g ö  s. — 2. Alkot
mányos oppositio: 56 (I834ben 62). Elv: népfelség, gya-



korlatban az 1830tiiki charta által korlátoztatott, de theo- 
riában ezen túlhaladó. Czél: a’ kormányhatalomnak liberális 
eszmék’ elterjesztésére használata. Hírlapok : S i é c l e ,  Co u r -  
r i e r  f r a n c a  i s ,  C o n s t i t u t i o n n e l ,  C o m m e r c e .  Sze- 
inélyesitő : 0  d i l o  n - B a r r o  t. — 3. Bal közép: 142 (1834- 
ben 114). Elv: népfelség, mellynek theoriában az ész’ elő- 
haladása vet határt, gyakorlatban pedig a’ kölcsönös szerző
dés (társasági alku) által létre hozott 1830diki charta. Min
den political elölépés csak e’ fenálló alkotmány’ körében és 
erejéig történhetik. Czél: a’ mostani uralkodóháznak meg
erősítése és dicsőítése, ’s a’ kormányhatalom’ függetlensége 
és szilárdítása. Hírlapok: T e m p s ’s néha a’ C o n s t i t u 
t i o n n e l  (ideszámíthatni a’ M e s s a g e r t  is). Személye
sítő: D u p i n. — 4. Közép, vagyis ininisterialisok : 163
(1834ben ugyanannyi). Elv: hallgatás a’ népfelség’ kérdése 
és minden az 1830diki chartát megelőzött jogok és tettek fe
lett. Czél: erősen központosított monarchia; az ország’ po
litical munkásságának a’ királyban és kormányban központo
sítása. Hírlapok: M o n i t e u r ,  C h a r t e .  Személyesítők: a’ 
m i n i s t e r e k .  — 5.Jobb közép és a’ doctrinairek : 64 (1834- 
ben 83). Elv: az uralkodónak általányos felsége, de az ész
ből származtatva, az isteni jogra támaszkodó legitimitás he
lyett, — ’s a’ népfelség’ elvének kirekesztésével; a’ királyság 
úgy értve mint eszköze bizonyos, a’ mások’ igazgatására előre 
kirendelt személyek’ hatalmának. Czél: a’ birtoknak erős 
szerkezete’s a’ társaságnak aristocratai osztályozása ; egyedá- 
russág ’s a’ hatalomnak akarmelly áron bírása; a’ restaura- 
tio’ dolgaihoz ’s irányzatihoz visszatérés. Hírlapok: J o u r 
n a l  d e s D é b a t s , P r e s s e ,  J o u r n a l  de  P a r i s ,  P a i x. 
Személyesítő: G u i z o t .  — 6. Legitimisták: 15 (I834ben 18). 
Elv: legitimitás, az isteni jogból származtatva, de a’ kike
rülhetetlen engedmények által mérsékelve ; minden népsza
badságnak úgy tekintése, mint melly csak tettleg, nem pedig 
jogszerűleg létez ’s igy akármikor is visszahúzható. Czél: az 
idősb Bourbon-ág’ ’s a’ régi monarchia’ visszahelyezése. Hír
lapok : G a z e t t e  de F r a n c e ,  Q u o t i d i e n n e ,  E u r o p e ,  
F r a n c e .  Személyesítő: B c r r y e r . “ — Meg kell azonban 
itt jegyezni , hogy a’ három középső felekezet , t. i. a’ bal 
közép , ministerialisok és a’ jobb közép , a’ valóságban nin
csenek olly élesen különválva mint it t ;  elveik sem ütnek egy
mástól olly élesen el,  ’s a’ vita közöttük nem annyira theo- 
riai kérdések mint inkább a’ hatalom’ bírása felett forog. 
Ezen három árnyéklatból választja aztán az egész statusha
talmat nagy biztossággal vezető kéz az alkalmas tagokat, 
kik a’ legfőbb akaratnak orgánumai ’s közbenjárói legyenek. 
E ’ három közül egy sem kegyeltetik kirekesztőleg ’s a’ kegy
ből egyik sincs elhatározottan kirekesztve.

A’ jelen követkamarában 178 mindenféle statustisztviselő 
van: a’ többi tagok között 7 volt minister, 53 ügyvéd (kik 
közűi már 12 bírói hivatalt viselt), egy volt francziaországi 
pair, 41 volt statusszolga, 21 katona, 15 bankir, 57 keres
kedő, 15 hámorbirtokos, 4 tudós vagy i r ó , 5 tudományos 
gazda, 4 földbirtokos, 3 jegyző, 3 orvos, 1 ügyvivő, 18 
követ tagja a’ franczia intézetnek.

A’ választó-collegiumok valójában egy tiszta ministeri több
ségre határozódtak, a’ nélkül hogy a’ lelki tehetséggel vagy 
politicai jelességgel sokat gondoltak volna. Egy kéjelmes pol
gárságot akartak létesítői. Most már az a’ kérdés: kik lesz
nek e’ hoszű igazgatóság’ ministerei? Ez egészen a’ király’ 
akaratjától függ, ki épen olly könnyen G u i z o t ,  a’ doctri
nairek és a’ jobb centrum iránt határozódhatik, valamint 
T h i e r s  ’s a’ bal centrum iránt. Az utóbbi mégis hihetőbb; 
egy részről azért, mivel a’ doctrinairek némi veszteséget 
szenvedtek, Du p in  ’s pártja azokkal gyűlölségben van ’s 
Thiers többé velők nem egyesül ; aztán azért i s , mivel föle- 
melkedésök alkalmatosságot szolgáltatna legitimista ’s ellen- 
forradalmi irányzatokról! lármára. Thiers, ki hebehurgya 
hiúságból azon hibát követte e l ,  hogy megkivántató e r ő ’s 
valódi felekezet nélkül mint külügyek’ ministere önállólag 
fellépni ’s a’ spanyol háborút folytatni akarta, most hajlé
konyabb lett. Spanyol közbenjárásról már többé szó sincs. 
— Az igazgatóság’ befolyása a’ választó-collegiumokra felette 
egyenes volt: mindenütt fő- ’s alíspányokat lehetett munká- 
lódni látni. A’ helybeli, kivált a’ megyei szellem erősebb volt 
a’ politicainál, melly a’ megyékben alig létez a’ polgárok és 
birtokosok között. A’ kormány a’ megyéket ígéretekkel ráz- 
kódtatta meg, hogy anyagi érdeküket kielégítse. Vajha e’ 
külső csendesség, mellyet az uj kamara’ egybehivatása által 
nyerünk, az országnak szintúgy szellemi mint anyagi érdeke’ 
előmozdítására használtatnék; de arra az értelemnek önállási 
ereje ’s bizonyos erkölcsi nagyság kívántatik, mellynek minis
tereink , ministeri jeleltjeiníc ’s követeink több év óta fájda
lom! semmi jelét nem mutatták. (Alig.Z. lev.)

Paris, nov. 19.
Mióta az 5 pcentes évjövedelmek’ (rente) visszafizetése el- 

határozottnak látszik, több pénzügyi összeszólalkozások tör
téntek s több oldalról készülnek a’ tárgyat érdeklő érteke
zések. A megyei kormányzók’ tudósitásiból azt értette a’ mi- 
nisterium , hogy a’ követeknek legalább négy ötödé e’ sta
tuspénzek átváltoztatása mellett fog szavazni. — Épen most 
jelenik meg Milton’ ,,elvesztett paradicsoma“ , fordítva C h a 
t e a u  b ri  a n d tó i , monumental-kiadás , iv-rétben, 55 aczél- 
metszettel. Az egész 28 szállitványból fogállan i,  mindenik- 
nek ára tiz-tiz frank. Az 500 első aláiró chinai Velinen kapja 
példányait; a’ kiadás felülmúl pompában mindent, a’ mi ed
dig e’ nertiben megjelent.

A’ franczia kormány, mint hallik , L a j o s  N a p o l e o n  
herczegnek Sclnveizban tartózkodását nem fogja ellenzeni.

A’ „Monde“ czímii republicanus hírlap nem adatik ki többé.
Doctor W o lo ws ky , Ugyanaz, ki dr. K o r e f f e l  együtt 

Lincoln grófné’ gyógyításáért 400,000 frankot kívánt, egy 
levelet adott általiig. C z a r t o r y s k i  Ádám’ kezébe dr. H o 
rn is t  ő r i ’ számára, mellyben kinyilatkoztatja, hogy ő a’ 
grófnénak pörbe-idéztetésétől eláll, mivel, úgy mond,  ezen 
lépés az ő hivatása’ gyöngéd kötelességivel meg nem fér;

egyszersmind lemond minden tiszteletdijról, melly őt a 'gróf
né’ részéről illetné.

A c h m e t  kétségbeesvén, hogy azon háborút, mellyet 
a’ franczia hadsereg ellen kezdett, folytathassa, ’s egy rész
ről átlátván annak lehetetlenségét, hogy fővárosát ismét h a 
talmába kerítse; más részről pedig megtudván, hogy a’ nép 
törzsökök őt elhagyják, ’s a’ franczia hatóságoknak meghó
dolnak: elhatározta magát, békességet kínálni ’s azt elfo
gadni. Meggyőzetettnek vallja magát ’s Francziaország’ ren 
delkezése alá veti. A' pusztából, hol pillanatnyi menedéket 
keresett, titoknokát ’s egy marabut elküldött, hogy alkudo
zásokba ereszkedjenek , ’s bármi áron is számára szerződést 
eszközöljenek. Illy formán a’ constantinei dicsőséges hadi 
tettnek Algir tartomány’ tökéletes békeállapotba helyezése ’s 
hatalmunknak ezen , kereskedésünkre ’s a’ középtengeri befo
lyásunkra nézve olly fontos partokon vítatlan megerősítése 
fognak következései lenni. (Charte.)

A’ „Journal du Commerce“ ezen felírás alatt ,,a’ tunisi boy’ 
ajánlati“ következő czikkelyt közöl: „Már ezelőtt szülöttünk 
bizonyos ajánlatokról, mellyeket a’ tunisi bey tett volna, hogy 
Constantine’ tartományát megnyerje. Egy tunisi corvet által 
Toulonba érkezett levelek szerint az ifjú bey csakugyan tett 
ajánlatot, hogy Constantinet Francziaország’ részére kor- 
mányozandja. Kész a’ vámoknak egy részét, mellyeket a’ lako
soktól beveend, évenkinti adóul fizetni; kezeskedik a’ Con
stantáéban megtelepedni vagy kereskedési viszonyokban oda 
utazni szándékozó francziák’ é le téé r t ’s vagyonáért; kötelezi 
magát ezenkívül, hogy az európaiak iránt minden dologban, 
mi a’ kereskedést, szántás-vetést’s műipart illeti, kedvezé
sekkel leend; végre a’ franczia őrizetek, mellyek Constan
táéban  ’s a’ tartomány’ kikötőiben fognának hagyatni, a’ 
beytől fizettetnek. Ezen ajánlatokat , mellyeket a’ tunisi bey 
most tesz , már atyja is elébe terjesztette C l a u z e l  marsai
nak, ’s neki több milliót Ígért, ha ezen ajánlatok’ elfogad
tatását kiviendi. Arra kell itt emlékezni, hogy a’ bey nem
csak a’ tartományt kormányozni, hanem minden kikötőhelyek
ből kereskedést is akar űzni ,  úgy hogy a’ francziák csak mint 
zsoldosok maradnának Constantine’ tartományában. E ’ terv 
már akkor nem vala elfogadható , mikor Bonában még alig 
fészkeltük meg magunkat; mennyivel kevésbbé lehet az Con
stantine’ bevétele óta ’s miután összeköttetésünket e’ város
sal biztosítottuk. Most már épen képtelenség volna a’ tunisi 
bey’ ajánlatit elfogadni. Elégedjék meg ő azzal, hogy nekünk 
most saját érdekünkben fekszik , őt országában ótalmaznunk. 
Jól tudjuk, hogy lármát fognak ütni azon költségek felett, 
mellyeket Afrika’ általányos elfoglaltatásának szükségképen 
okoznia kell; ’s a’ ministeri hírlapok máris örülnek azon za- 
varodásnak, mellybe az oppositio keveredni fog, hogy gaz
dálkodó nézeteit Afrika iránti terveivel megegyeztesse. Ha
nem a’ zavarodás nem lesz nagy, mert a’ valódi gazdálkodás 
abban áll, hogy pénzünket hasznos végre fordítsuk.

Constantinenak D á n  rém  o n t  general’ ’s olly sok vitéz 
tiszt’ halála által olly drágán vásárolt meghódítása’ követ
keztében B u g e a u d  general parancsot kapo tt , hogy Algírba 
menjen, ’s az éjszakafrikai minden franczia birtokok’ parancs
nokságát vegye át. De ő elhatározottan kinyilatkoztatta, 
hogy azt csak ideiglen veendi által; mert nagyon óhajtja csa
ládját, mellytől már több mint nyolez hónap óta el van sza- 
kasztva , ismét látni. Néhány nap alatt Algírba utazand, a’ 
nélkül hogy A u v r a y  generálnák, kit a’ kormány Órán’ pa
rancsnokává nevezett, megérkezését bevárná.

Spanyolország*.
Paris, november’ 20-

Spanyolországi utazóktól halljuk, miként a’ nemzeti java
kat,  a’ megrongált pénzügy’ utolsó segélyét, a’ ministerek 
menthetetlenül pazarolják. Nem elég, hogy azok valódi ér
tékükön alul 80 pcenttel leszállittatnak, hanem a’ vevőknek 
még azon választás is hagyatik, hogy a’ vételpénznek felét 
kész pénzben , másik felét pedig activ statuspapirosban „al 
pari“ fizethessék meg; azaz papirospénzek 100 pcenttel fo
gadtatnak el, mellyek a’ vásártéren alig érnek 21 vagy 22 
pcen te t! Ez uj neme az adósságfizetésnek, mellyet a’ spanyol 
ministerium talált fel. De mig ekképen az adósságnak csak 
ezeredrésze is lerovatik , a’ nemzeti javak mind elfogyandnak 
’s az ország minden segélytől meg lesz fosztva. Néhány tő
kepénzes 30,000 frankon olly birtokokat vásárlóit, mellyek 
Francziaországnak kevésbbé tehetős megyéiben egy milliót 
érnének. Természetesen mindentől félhetnek a’ vevők, ha dón 
Carlos győzni talál!

Madrid, nov. 11.
Az uj cortesek nyomorult állapotban találják az országot. 

A’ zubirii védvonal elveszett; C a b r e r a  15 zászlóallal fe
nyegeti Valenciát; Camillo M o ren  o háborítlanul jár kel ide 
’s tova az Ebrón keresztül; C a b a n  erő 3000 embert vezé
relve kóborolja be Carinena’ síkjait , előőrei két órányira ál
lanak Saragossától; T á l l á  da  ’s E s p e r a n z a  2 500 ember
rel fenyegetik Chelvából és Útiéiból váltogatva Cuencát és 
Manchát, ’s annyi eleséget hajhásznak be, a’ mennyi nekik 
tetszik; J a r a  és P e c o  a’ Tajo mellett parancsolnak; P a -  
1 i l l  os és O r e s i t a  a’ Manchán keresztül utazókat mind 
megsarczolják; M e r i n o  Soria tartományban dűl ,  Felső- 
Aragónia pedig 3000 cataloni carlospártitól van elárasztva. 
A’ legvigasztalatlanabb szárazság uralkodik Andalusiában, 
valamint Manchában is; nyolez hónap óta nem volt eső; a’ 
marha nagy számban hull el.

Madrid, nov. 11.
„Minél inkább közeledünk a’ cortesgyiilés’ megnyitása’ 

idejéhez, annál fontosabb a’ kérdés: teszik e a’ mostani
ministerek, ha még eme’ rövid időköz’ eltölte előtt elbocsát- 
tatásukat benyujtandják, hogy ügyesebb férfiaknak csinálja
nak helyet; vagy magokra vállalják e , hogy a’ cortessel par
lamenti harezba ereszkedjenek, ’s ezáltal magokat bizonyos 
megbukásnak tegyék ki? Mert hogy ez az érdeklett esetben

következni fog, kétséget nem szenved, mivel a’ mostani mi
nisterek közül egy sem bir a’ legcsekélyebb szónoktehetség
gel is, egy setn számolhat bizonyos pártoló felekezetre, ön
magok egy meghatározott rendszer által erős egészet nem 
alkotnak, hanem mindenfelől csak úgy tekintetnek, mint jó^ 
szándékú személyek, kik magokat szükséges pótlékul aján
lók. Azonban !»o 1 lehet férfiakat találni, kik magokat elhatá
roznák még a’ cortes’ megnyitása előtt a’ mostani ministe
rek' helyébe lépni? Nehezen merészlend akárki is a’ ministe- 
riumba lépni, mig bizonyossá nem tétetik arról, hogy ez 
mind a’ két kamarában a' többségre számot tarthat. De ezen 
bizonyosságot először is meg sem szerezhetni, mivel azon 
tanácsnokok’ és követek’ száma, kik a’ megnyitásnál ’s az 
első ülésekben megjelenhetnek, csak csekély leend ’s igy a’ 
köztök valamelly rendszernek vagy ministeriumnak pártolá
sára keletkező többség a’ később érkezendő tagok által köny- 
nyen ismét felforgattathatik. Valóban történtek is némi pró
bák valamelly uj ministerium’ alakítására, mellyek több je j 
les, a’ mérsékleti párthoz tartozó személyekre bízattak, de 
ezek egészen hajótörést szenvedtek, ’s igy a’ mostani minis
terek is állásukat néhány hétig még megtartják , habár an
nak meg nem felelnek is. (Alig. Z. let.)

A’ „National“  don C a r l o s ’ visszavonultáról (az Ebrón 
keresztül) következőkép elmélkedik : „Don Carlos’ visszaté
rése Navarra felé a’ háború’ munkásságát korántsem zslbhasz- 
totta el. — Cataloniában , Aragóniában, Valencia király
ságban ’s O-Castiliának egy részében folyvást helyt állanak 
a’ carlosi hadsereg’ csapatjai ’s gyakorta nyereséggel a’ chri- 
stinoi vezérek ellen. E’ generálok közül hárman, O r a a ,  
No gu e r  as  és a’ vitéz B or  so de C a r m i n a  t i ,  nem rég 
ismét kudarezot vallottak, mellyet a’ „Gaceta de Madridban“ 
foglalt tudósítás hiában iparkodik palástolni. Oraa kénysze
rítve látó magát Cantavieja’ ostromával felhagyni, melly a’ 
carlosiaknak erős helyök és fegyvertáruk Aragónia’ hegyvidé
kein. Pártütő csapatok , mellyek naponkint a’ földből látsza
nak felbukkanni , magában a’ félsziget’ délszaki részében is 
olly mértékben szaporodnak , hogy a’ kormány kénytelenitte- 
tik az uj corteskövetek’ elébe egész lovas-századokat külde
ni , Madridba érkezésüket biztosítandó. Krisztina’ kincstára 
üres; jelen ministeriuma öt-hat gyarló személyből á ll ,  kik 
csaknem ugyanannyi évszázad’ képét viselik. Soha kormány 
népszerűtlenebb nem volt, holott soha kormány nagyobb 
népszerűségre nem szorult. Olly országban , hol sem a’ rend’ 
és szabályszerűség’ szokásira , sem anyagi érdekekre, sem 
a’ nemzet’ belátására ’s egyetértésére nem támaszkodhatni, 
ott az önmegmaradást a’ nép’ buzgalma és szenvedélyei által 
kell eszközölni, de a’ valódi népéi által a’ nyilványos helye
ken ’s a’ katonai laktanyákban ; egyedül ez mentheti meg és 
szülheti újjá (a’ „National’“ eszméi szerint) Spanyolorszá
got. Krisztina’ gyenge elméjű kormányának szerencsétlensé
gére e’ nép csak nagy dolgok által engedi magát mozgásba 
tétetni. De ha e’ népet sem győzödeleinre vezetni , sem szá
mára némi nyugalmat és bátorságot szerezni nem tudnak : 
ütik verik, száműzik vagy agyonlövik, ha gyanakodás , két
ségbeesés vagy az éghajlat’ heve által íolingereltetve, egy 
hazug törvényességnek, melly csúsz mász az erős előtt ’s 
csak a' gyengére csap, korlátáit áttöri. 1 Ily képen teszi ma
gát E s p a r  t é r  o Spanyolország’ főbirájává ’s katonabakójá
vá , hogy a’ harag’ napjaiban seregeik által feláldoztatott ge
nerálokat megboszulja ; sorban tizedeli az éjszaki várőröket, 
kiket bár inkább a’ biscayai ’s navarrai hegyek ellen vezetett 
volna ostromra; mindenütt a’ gyűlölség’ , boszú” s talán még 
az árulás’ magvait is hintegeti, mert ijesztés meg halálbün
tetések által hadsereg’ fenyítéke ’s birodalma nem állittatik 
vissza; tudni kell vezérelni, parancsolni’s győzni; de ehhez 
Espartero general.’s valamennyi collegája nem értenek; sok
kal könnyebb néhány nyomorú kivégeztetést elrendelni, mint 
egy táborozás’ vagy ütközet’ tervét kidolgozni. Némelly em
ber erősnek tartja magát, ha némi terrorismust a’ justemi- 
lieu szerint gyakorolt, ’s a’ h a z a ’ és s z a b a d s á g  ü g y é t  
heves szenvedélyeknek vagy idegen sugalmaknak balgatagul, 
talán árulólag áldozza fel.“

N é m e t o r s z á g .
A’ magas német szövetséggyülés, f. e. nov. 9dikén tartott 

ülésében, az utánnyomtatás’ ügyében következő két határoza
tot hoza: I. „ H a t á r o z  t a t  o t t :  A’ német szövetségben egye
sült kormányok megegyeznek abban, hogy a szövetség határai 
közt megjelenő literatúrai és művészeti termékek’ védelmére 
a’ következő elvek alkalmaztassanak: 1. Tilos, bárminemű 
literatúrai terméket vagy művészeti munkát a’ szerzőnek, vagy 
annak, kire ez az eredetihez való jogot átruházta, megegye
zése nélkül erőiniivi utón sokszorosítani. 2. A’ szerzőnek 
vagyonnak, ki valamelly literatúrai vagy művészeti munka’ 
tulajdonát megszerezte, az lső czikkelyben említett joga an
nak örököseire 's jogutódjaira is általmegy , ’s a’ mennyiben 
a’ munkán a’ kiadó vagy tulajdonos meg vagyon nevezve, va
lamennyi szövetségstatusban l e g a l á b b  i s  t i z  e s z t e n 
d e i g  megismertetik és védelmeztetik. Ezen tiz esztendei 
határidő a’ német szövetségi birodalmakban az utóbbi húsz 
év alatt megjelent nyomtatványokra és művészeti termékekre 
e’ jelen szövetséggyiilési határozat’ napjától, az ezentúl meg
jelenőkre nézve pedig megjelenésök’esztendejétől kezdve szá- 
mittassék. A’ több osztályokban megjelenő munkáknál ezen 
határidő az egészre nézve csak az utolsó kötet vagy füzet’ 
megjelenésétől számittatik, feltévén azt, hogy az egyes köte
tek vagy füzetek’ kiadatása közt három esztendőnél több idő 
nem folyt el. 3. A’ nagyobb és tetemes előleges költségekkel 
járó tudományi vagy művészeti munkák’ szerzőinek, kiadóinak 
vagy tulajdonosinak javára az utánnyomtatás ellen kimondott 
védelem hoszasabb időre i s , de legfölebb h ú s z  esztendőre, 
kiterjesztetik, a’ munka’ összeségét értve; ’s azon kormányokra 
nézve, mellyeknek országos törvényhozása e hoszabb véde
lemidőre különben ki nem terjedne, eziránt a szövetséggyii-



lésnél külön egyezkedés fog történni, ha az illető kormány 
a’ munka' nyilványos megjelenése után három év alatt erre 
. nditványt tesz. 4. Az utánnyomtatott vagy utánképzett mun- 
1 kák’ eredetijeinek szerzői, kiadói vagy tulajdonosi az után- 
nyomtatókon és utánképzőkön teljes kárpótlást követelhetnek. 
A’ külön országos törvények áltál az utánnyomtatasra szabott 
vagy szabandó büntetéseken kiviil minden esetre az utannyo- 
inott példányok’elvétele's a művészeti tárgyaknál az utánkép- 
zésre alkalmazott készületeknek, u. m. formáknak, rezeknek, kö
veknek ’s más efféléknek lefoglaltatása is határoztatik. 5. Az 1. 
czikkelyben kijelelt tárgyak’ utánnyomtatásinak ’s utánképzési- 
nek árulása, akar a’ német szövetség’ birodalmaiban akar azokon 
kiviil történjék, minden szövetségi statusban az elfoglalás és 
az országos törvényekben kijelelt büntetések alatt tilalmazta- 
tik. Egyébiránt magában értetik , hogy azon szövetségi kor
mányok, mellyek’ statusiban eddig az utánnyomtatás nem 
volt törvényesen megtiltva, önmagok fogják meghatározni, 
valljon és mennyi időre akarják statusaikban a’ már meglévő 
’s ezelőtt megjelent utánnyomtatások’ árulását megengedni. 
6. A’ szövetséggyiilés arról, miképen szándékoltatik az egyes 
szövetségi kormányok által ezen itt kifejezett általányos el
veknek külön törvények vagy rendeletek általi kivetele, tudósit- 
tatni fog, ’s a’ mellett egyszersmind feljegyeztetni, micsoda 
formaságok szükségesek a’ külön statusokban az eredeti kia
dás’ bélyegének’s a’ megjelenés’ idejének kimutatására. Mint
hogy egyébiránt a’ szövetségi kormányok’ nagy többsége oda 
nyilatkozott, hogy a’ könyvszerzőknek, kiadóknak és tulajdo
nosoknak a’ szövetségi birtok’ egész kiterjedésében még kó
szább védelmi idő biztosíttassák mint az, melly ezen határo
zat’ 2ik czikkelyében minimumul felvétetett, ennélfogva 1842- 
nek elején , ha a’ szükség hamarabb is mást nem javasolna, 
a’ szövetséggyiilésen mind a’ könyvirók és kiadók jogának vé
delmére valamennyi szövetségi statusra kitűzött határidő 
meghoszabbitásának kérdése újólag közös tanácskozás alá fog 
vétetni, mind pedig azon befolyás megfontoltatni, mellyet az 
ezen idő alatt gyűjtendő tapasztalásokhoz képest e’ jelen ha
tározatok a’ művészetre és literaturára, a’ publicum'érdekeire 
’s a’ mű- és könyvkereskedés’ virágzatára bebizonyítandanak.“ 
— II. „ H a t á r o z  t a t  ot t :  Azon kérdés felett, mennyiben 
kellene a’ szövetségi tagok’ összeségének a’ h a n g á s z  a t i  
s z e r z ő k ’ és d r á m á i  m u n k á k ’ Í r ó i ’ tulajdonjogát is a 
felhatalmazatlan előadatások ellen védeni, az illető biztosság
nak javaslati előadása váratik.“

Berlin, nov. 8.
A’ dögvésznek Odessában kitöréséről érkezett hir itt annál 

nagyobb megütközést okozott, mivel már évtizedek óta meg
szokták a’ dögvészt úgy tekinteni, mint melly a’ török biro
dalom’ határait át nem hágja. Reményük azonban, hogy az 
orosz kormány által Odessának az ország’ belsejétől szoros 
elzáratására tett szigorú rendszabályok e’ veszélyt csirájában 
elfojtandják. Az odessai levelek ide már tegnap átlyukgatva 
és megfüstölve érkeztek, a’ mi vagy maga ama’város (Odessa) 
előtt, melly egy árok által egészen el van szigetelve, történ
hetett, vagy pedig az orosz-ausztriai határszélen, mellyen az 
egyenes postaut még most is keresztülfut, ámbár egy rövi- 
debb közösülési ut Odessával, Varsón keresztül, már egy 
egész év óta fenáll. (Alig. Zeit.)

O la szo rszá g .
Nápoly, nov. 11.

A’ „Giornale déllé due Sicilie’“ tegnapi száma 19 királyi 
rendeletet közöl, mellyek által S i c i l i a  egy nápolyországi 
tartománynyá tétetik. Az első rendelet a’ siciliai ügyeknek 
eddig fenállott külön ministeriumát eltörli ’s azon ügyeket a’ 
nápolyi ministeriumok alá veti. A’ második feloldja C a m p o -  
f r a n c o  herczeget az általa eddig viselt siciliai főhely tartó
ságtól; ’s a’ harmadik e’ hivatalra statusminister G a é t a n i  
Onoratot, laurenzanai herczeget, nevezi ki két esztendőre 
’s oily határozattal, hogy az itteni ministeriumtól függjön. 
A’ negyedik elbocsátja az eddigi siciliai ministerium’ directo- 
ra i t , ’s helyettök utóbb titkos tanácsosok fognak kinevez
tetni, kik, ha a’ főhelytartó nápolyi leend, siciliabeliek lesz
nek, ha pedig amaz leend siciliai, nápolyiak.

T ö r ö k o r s z á g * .
Konstantinápoly, oct. 31.

Doctor B u l a r d ,  ki épen most nyeré O t t o  királytól a’ 
Megváltó rend’ diszjelét, itt egy heti lapot szándékozik kiadni 
„A’ dögvész“ czíin alatt. — A’ S y r i á b ó l  ide érkezett leg
újabb tudósítások nyugtalanítóbbak mint valaha. Rémítő égé
sek, mellyek’ szerzőinek magokat a’ kétségbeesett lakosokat 
mondják, pusztítják az országot ’s rettegést és nyomort ter
jesztenek mindenfelé. A’ zaklatott urbérmunkák, különösen 
favágásokra az erdőkben, teszik a’ syriai köznépnek egyik fő 
panaszát az egyiptusi uraság ellen , ’s le h e t , hogy ezen ok 
birt már nem csak egy kezet felgyujtására azon rengetegek
nek, mellyekben a’ basa kiváltképen hajóépületi fáját vágatja. 
De nem lehetetlen, hogy külső bujtogatók’ befolyása is járult 
a’ dologhoz. Maga a’ kormány (az egyiptusi t. i.) azon hirt 
terjeszti , hogy a’ múlt nyári nagy hőségben a’ fák magoktól 
gyultak meg ’s a’ tiiz erdőről erdőre terjedett. — A’ P e r -  
s iából érkező hírek folyvást kedvetlenek a’ sah’ hadára 
nézve, ’s igen hihető, hogy ez H e r a t  elleni szándékával 
egészen fel fog hagyni. September’ végén a’ sah Moskedbe, 
Khorassan’ régi fővárosába, érkezett ’s hada igen jó kedvvel 
és készülettel volt, de a’ tél már ekkor igen keményen beál
lott, a’ hegyekben sok hó esett,  ’s igy kétes volt, fogja e a’ 
sah illy évszakban menetét folytatni, vagy talán Herat elleni 
munkálatit a’ jövő tavaszig halasztani. — T r a p e z u n t b a n  
a’ hideg’ beállása mellett is a’ dögvész folyvást pusztít.

E g y v e l e g * .
W i eb e k i n g  bajor kir. titkostanácsos, mint a’ müncheni 

politicai hírlap Írja, egy Olaszországban tett újabb tudomá
nyos utazásából Münchenbe visszatért. A’ lombard-velenczei 
királyságban különös figyelemmel vizsgálta e’ tudós a’ hajó
zási csatornákat és zsilipeket, országutakat és tengeri épít
ményeket, valamint a’ mesterséges árasztásoknak egész rend
szerét, melly ezen ország’ termékenységének és gazdagságá
nak kútfeje, minden lényegibb részleteivel együtt; ’s re-

ménylhetni , hogy ezek’ leírását e’ jeles Ingenieur nem soká
ra közzé fogja tenni. Ugyanő tervet készített egy 26,900 láb 
hoszaságu hidra, melly Velenczét a’ szárazzal összekötné , ’s 
melly Mulgheránál végződni, 312 Ívből (mindenike 72 láb 
szélességű) ’s ugyanannyi kőhidlábból fogna állani, egyszer
smind egy ivóvizcsatornát hordani. Említésre méltó még az 
is , hogy W. ur Mantua’ egészségtelen tájékát egy Hollandiá
ban a’ legjobb sikerrel használt zsiliprendszer’ alkalmazása 
által javasolja megtisztittatni , ’s hogy „Vizépitészeti neve
zetességek’ négy könyve“ czímii munkájának harmadik köteté
ben bőven ki vannak fejtve azon javaslatok, mellyek szerint 
ő a’ sta-catarinai, gorzoni és frasinei csatornák’javítását, a’ 
velenczei csatornák’ mélyebbé tételét, ’s a’ malomoccoi ki
kötő, torkolatja előtt egy 2400 láb hoszu tengeri gátnak építé
sét kívánná eszközöltetni.

A párisi hírlapok nov. 19ről két fontos pénzügyi tudósítást 
közölnek. A’ portugál kormány hivatalosan jelentette, hogy 
statusadósságának decemberi ’s januariusi osztalékait nem 
bírja kifizetni, ’s azokat kincstári kötelezvényben 5 pcent ka
mattal egy esztendei határidő alatt visszafizetendőleg akarja 
felváltani. — A’ keletindiai kereskedő - társaság belföldi 4 
pcentes adósságának lefizetését 1838iki június’ 30kára hatá
rozta, úgy mindazáltal , hogy legfölebb felének (1,760,000 
font sterl.) birtokosai a’ mostani kötelezvények ’s a’ fizetés 
helyett, ha nekik úgy tetszik, uj 3 pcenteseket fogadhassa
nak el. Az adósság’ másik felének visszafizetése pedig a’ tár
saság’ tartalék - tőkepénzeiből 3 pcentes kamatok’ eladatása 
által fog megtörténni.

Sz. Pétervárból nov. 1 Ükéről Írják, hogy az ottani vas
pálya Zarskoje-Seloig elkészült ’s a’ nevezett napon meg fo
gott nyittatni. A’ még hátralévő 4 verstnyi kis távolát Paw- 
lowskig, a’ legközelebbi napokban fogott bevégeztetni ’s igy 
Oroszországnak legelső vasútja is szerencsésen létesittetni.

Müncheni tudósítások jelentik, hogy a’ legújabban Görög
országba érkezett 1 millió frank franczia hajón vitetett ugyan 
oda,  de nem a’ franczia, hanem az angol kincstárból folyt; 
’s hogy ugyanezen alkalommal L y o n s  ur is azon utasí
tást kapta az angol kormánytól, hogy magát az athenei kor- 
mány, különösen pedig R ú d  h a r t  ur iránt szelidebben ’s en
gedékenyebben viselje.

PÉNZ-FOLYAM.
Becs, november’ 28.

A’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 pctes p .p ..............105
v ,, r> í> » 4 ,,
» „ jj y> » 3  » „ . . . . 78 s/4

Kölcsönvett 1820- évről, 100 frnt................................ „ . . . .  —
„ 18Z1. ,j 1UU ,, .................  „ . . . .  1*0 /j
» 1834. » 500 ,» • .............................. . . . .  603Vj,

Bécsi slatusbank-kötelezvény 2 * 1 * * */ ,  pcentért.............. „ . . . .  665/,
Bankrészvények darabonként...................................... „ . . . .  —

Dunavizállás Pozsonyban
november’ 30................................................................................4 láb 4 ujj.

Schw aiger A ml rá*
könyv- és müárosnál Pozsonyban (a’ Hoszú- 

utczában 97dik szám alatt) és Győrben 
találtatik

A’ Religio,
irta

Pap László.
8 . Pozsonyban és Győrött. 1837. Borítékba kötve 

30 kr. p. p.

Szent írás
vagyis az O és Uj szövetségnek szent 

Könyvei magyarul
H á l i l i  G y ö r g y  után, 

a’ közönséges diák fordításból az eredeti betűre is 
figyelinezve, jegyzetekkel.

Négy esi báró Szepesi/ Ic/nácz 
pécsi püspök’ felügyelése alatt.

8- Pozsonyban 1835-36. 6 kötet 6 fl. pengő pénzben.

Egy Irlandus’ utazása
az igaz vallás’ felkeresése végett. 

Irland népe’ ősi hitének védelmére jegyze
tekkel felvilágosítva

irta
Moore Tamás.

8 . N. Váradon 1836. 2 kötet. Kötve 2 fl. 12 kr. p. p.

I s m e r t e t ő
G a z d a s á g i ,  K ereskedési ’s mű

vészeti
folyóirat jövő félévben is hetenként kétszer, mostani 
alakjában, ’s gazdasági művészeti rajzokkal ’s liano-- 
müvekkel fog folytattatni, kedveskedésül hozzájárul
ván a’ S i k l ó s i  ütközet.

Félévi ára helyben 3 fl., postán 4 fl. pp. Előfizethetni

Pesten a’ szerkesztőségnél hatvani utczában fekete 
elefántnál 2dik emeletben, ’s minden cs. kir. posta- 
hivatalnál. A ’ czimzeteket hibátlanul olvashatólag leí
ratva , vagy a’ már kinyomottakat kérjük minélelöbb 
beküldetni.

Jelentjük egyszersmind, hogy folyóiratunk’ köréhez 
képest eredeti értekezéseket is elfogadunk, nyomatott 
árkusát, miután t. i. lapjainkban közöltettek, 8 pengő 
forintokkal jutalmazandók, csakhogy bérváltottan, vagy 
biztos alkalommal kérjük beküldettetni. Pesten, no
vember’ 9dikén 1837.

Ismertető' szerkesztősége. (2)

J e l e n t é « .
Tisztelettel jelentem a’ t. ez. közönségnek, hogy az 

itteni „Wigand és Cserneczky“ czímii könyv- és mű
kereskedést megvettem ’s e’ jelnév alatt:

Unheil Károly’ i
könyv-, mii- és hangászatkereskedése

fogom folytatni. Ezúttal bátor vagyok , lehetőségig 
pontos szolgálatom mellett magyar, német, franczia és 
angol könyvtáramat a’ t. ez. közönségnek ajánlani ’s 
egyszersmind megjegyezni, hogy a’ könyvtárosok által 
nyilványos lapokban hirdetett munkákkal mindenkor 
el vagyok látva, azokat pedig, mellyek táramban nin
csenek meg, a’ lehető legrövidebb idő alatt megsze
rezhetem. Kassán, October lökén 1837.

H a g e n  K á r o l y ,
könyvkereskedő.i

Könyvnyomtató - intézet’ hirdetése.
Alulirtnak van szerencséje a’ tisztelt Publicummal 

megismertetni, hogy nemes Mosony vármegyében ke
belezett M a g y a r - Ó v á r  kiváltságos városában, ki
rályi kiváltság mellett, már esztendő előtt állított lé
gyen k ö n y v n y o m t a t ó  - i n t é z e t e t  Közhírré 
tétele ezen intézetnek mindeddig halasztatott; mint
hogy az intézet csak most lepett olly tökéletességre, 
hogy tulajdonosa minden tekintetben a’ vele dolgoz
tató tisztelt Publicumnak megelégedését remélheti és 
ajánlja is azonnal kész szolgálatját. Bir ezen intézet 
mindennemű megkivántató legujabb-divatu betűkkel • 
aprólékos munkák mint, teszem, meghívó bilé- 
tek’ , alkalmi versek’ nyomtatására különbféle színek
kel. — Találtatnak továbbá benne többféle imádságós 
könyvek, kalendáriomok, és más egyéb tárgyak a’ 
könyvkötő urak’ számára. Ajánlja Jpedig a’ tulajdonos
különösen a’ nyomtatásbeli munkák’ tisztaságát’s gyor

saságát; a’ festékek’ jóságát, és a’ nyomtatandó tár
gyak’ nyomtatási legillendöbb árát. Magyar-Ovárott, 
nov. 16dikán 1837. C z é h  S á n d o r ,

az említett kiváltságos könyvnyom- 
tató-intézet’ tulajdonosa.

II i r (1 e  t  ni é  it y.
Szabad kir. K ő s z e g  városban S p i t z e r  Samut, 

itt lévő kereskedőt, illető, a’ vásár-piatzon fekvő egy 
emeletü ház, 9 szobából, 2 konyhából, egy kamará
ból, egy istállóból, egy nagy tágos raktárból, egy 
fa-, egy kocsiszínből álló, a’ mellettlévö házi kerttel 
és abban találtató kertházzal együtt bírói Ítélet’ követ
kezésében törvényes bírói zár alá vétetvén, folyó évi 
december’ 19dik napján az uj törvény’ értelme sze
rint tartandó árverésnek fog kitétetni. Kőszeg, Sz. 
András hava’ 6kán 1837. (3)

Dohány’, burnót’ és szipák’ lajstroma
a’

RottcnMller testvérek
által, a’ reformátusok’ temploma mellett, újonnan 

felállított

dohány - gyárban f
kik áruezikkelyeiket a’ legjutányosb áron a’ tisztelt 
közönségnek ezennel ajánlják azon alázatos megjegy
zésse l, hogy ők a’ vásár’ idején egy külön raktárt a’ 
Nagyhíd-utczában, Ürményi-házban alapítottak.

N e m e s í t e t t  d o h á n y o k .
1. Juhász. 2- Vadász. 3. Gőzhajó. 4. Magyar vitéz. 
5- Bányász. 6. Király-fodor, közép finom. 7. Király
iodor, finom. 8- Király-fodor, igen finom. 9. Basa. 
10- Varinász - Kanaszter, erős fajta. 11. Kanaszter- 
sveszent. 12. Porto - Rico , lső  faj. 13. Porto - Rico, 
2dik faj. 14. Amerikai finom és gyenge. 15. Egész
ség-dohány mellgyengéknek.

S z i p á k .
16. Havannai. 17 Amerikai. 18. Kanaszter, erős fajta. 

T e r m é s z e t i  d o h á n y o k .
19. Debröi. 20- Faddi. 21. Verpelélhi. 22. Csetncki. 
23- Ribni. 24. Hatkai. 25. Véki. 26. Muskatály. 27- 
Viclmyédi. 28. Török dohány.

H n r n ó t o k.
1. Barna-pácz , csekélyebb faj. 2- Fekete-pácz, cse
kélyebb faj. 3 Fekete-pácz, finom. 4- Marinoi, cse
kélyebb faj. 5- Barna narancs. 6- Fekete narancs. 7. 
Barna tonya, csekélyebb faj. 8. Fekete tonya, cse
kélyebb faj. 9. Rózsa-pácz, csekélyebb faj. 10. Va
lódi kassai. 11. Szegedi természetes. 12- Pécsi ter
mészetes. 13. Debreczeni természetes. 14. Külön pácz 
valódi bécsi módra. 15. Hollandi Rappé. 16. Viola 
Rappé. 17- Párisi Rappé, lső  faj. 18. Párisi Rappé, 
2dik faj. 19. Bolongároi Rappé. 20. Virginiai Rappé. 
21. Sz. Omeri Rappé, lső  íaj. 22- Sz. Omeri Rappé, 
2dik faj. 23. Tonya-Rappé. 24. Finom marokkói Rap
pé. 25. Finom marinoi Rappé. 26. Finom makkóbai 
Rappé. 27. Finom rózsa Rappé. 28. Spanyol vagy  
szevillai.

• l ó s z a g u  b u r n ó t  ok.
29. Néroli. 30- Czitrom. 31. Jázmin. 32- Szegfű. 33. 
Fabcy. 34- Vanille. 35. Ezervirágn. 36. Vegyes. (2)

Három - orvosi hivatalra
esztendei 200 t. fizetéssel t. ns. Csongrád vgye’ ré
szére alkalmatos férjfiu kerestetik; a’ vállalkozóknak 
a’ tárgybeli alapos ismereteiket ’s gyakorlatukat tanú
sító bizonyítványokkal ellátott folyamodásai (előre le
fizetett postabér mellett) a’ fentisztelt megye’ alispá- 
nyi hivatalánál jövő 1838dik év’ februarius hava’ kö
zepéig elfogadtatnak. ( l )

H i r d e t é s .
A’ nagymélt. magyar kir. udv. Kamara’ rendelésé

ből ezennel közhírré tétetik, hogy néhai J u r a n i c s  
A n t a l  volt győri megyés püspök’ hagyományához 
tartozó különbféle javak és eszközök, u. m. üveges 
hiútok, utazó félfedeles és más kocsik, lószerszámok, 
egynéhány darab arany és ezüst emlékpénzek, drá 
gakövek, keresztekben és gyűrűkben; ugyszinto 
arany keresztek és lánczok, tobák-szelenczék, ezüst, 
u. in. evő- ’s kávéeszközök, gyertyatartók, képek, tük
rök , függő lámpások, órák,  szőnyegek, asztali 
ékességek, és ruhák, végtére mintegy 500 akó ré
szint nemesebb borok és ürmösök, u. in. rákosi, som
lai, ruszti, tokaji ’stb. hordók nélkül, december hó
nap’ Ildikén és utána következő napjaiban délelőtti 
órákban 9 órától kezdve egy óráig a’ győri püspöki 
residentiában kész pénzbeli fizetés mellett a’ legtöbbet 
Ígérőnek nyilványos kótyavetyo’ utján el fognak a- 
ilatni. ( 1)

Nyomtatja Wigand Fridrik Kár.
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T a r t a l m a :

a’ honi political ’s nempoliticai tárgyak , neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litical tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

Balás fa lv i  Orosz József.

F e l t é t e l e k :
Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Elő
fizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonosnál, 
vagy Wigand K. F könyvárulásában; P e s t e n  
F'iiskáti Länderer Lajos' köny''műhelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’czím alattküldetendők: „A’Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.a — A’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország.
Ö es. kir. ap. Felsége f. e. nov. 4kén költ legfen- 

sőbb határozatában Ba l ás  János Csanádi tiszteletid, 
kanonokot és katalinfalvai lelkészt, lánczon függő 
nagy arany érdempénzzel megajándékozni; továbbá

F. e. nov. 19kénkölt legfensőbb határozatában F e- 
j e s  Antalt, a’ kir. ügyek’ aligazgatóját, kir. tanács- 
os-czímmel felruházni kegyelmesen méltóztatott.

Privát tudósításnál fogva S z t a n k o v i c s  István, 
görög n. egy. bácsi püspök ’s a’ karloviczi érsek
ség’ ideigleni administratora, múlt november hónap’ 
23kán köz megegyezéssel k a r l o v i c z i  é r s e k k é  
választatott.

A’ nmeit, magyar kir. Helytartó-Tanács’ múlt nov. 23kán 
tartatott ülésében, az előbbi számunkban említetteken kiviil, 
a’ főméit, magyar kir. udv. Cancellariához általtett fogalmazó
gyakornok N a g y  János’ helyébe fogalmazó - gyakornokká 
A i c h m a y e r  József eddigi fizetéstelen gyakornok neveztetett 
ki 300 forint évenkinti fizetéssel.

A’ nmélt. magyar kir. udv. Kamara K r a u s z  Gottfridet, a’ 
marmarosi kam. igazgatóság’ másod számolóját (calculans) 
első számoló vá , ’s helyébe K e s z t n e r  József sószállitványi 
tisztet másod számolóvá léptette elő; — továbbá G i s z  t i  
János rahói alerdészt ferenezvölgyi másod-osztálybeli erdész- 
szé nevezte k i,  ’s helyébe B o r z á s s y  József luhii alerdészt 
Raliéra; ugyszinte T r u p p é i  Antalt, a’ kőrösmezei erdőhi 
vatal’ gyakornokát, Vissóra; K r a u s z  Bernátot ped ig , mint 
erdőhivatali gyakornokot, Bruszturáról Kőrösmezőre tette által.

B e s z e d i c s  Ferencz az egyházi közértékhez (fundus re- 
ligionis) tartozó Maria-Csalid nevű uradalomban csattal kasz- 
nárrá neveztetett.

Tek. ns. U g o c s a  vármegye f. e. november’ 13kán tar
totta tisztujítását Nagy-Szőlős mezővárosban illy renddel : 
lső alispány Ú j h e l y i  Sándor, 2dik V a s a d y  Gábor; fő- 
j e g y z ő E g r y  János; aljegyzők: lső F é k  e t e Ferencz , 2ik 
Uj h e 1 y i Ferencz ; tiszteletbeli aljegyzők : Uj h e ly  i József, 
D a n i s  János; főügyész B u t t y k a y  Menyhért; aliigyé- 
szek: lső T ó t h  Ferencz, 2ik B o r b é l y  Bertalan; tiszte
letbeli aliigyészek : D i e n e s Ferencz, T a r  Ferencz; főadó
szedő M o r v a y  László; számvevő Z o l t á n  Pál. — Tiszán- 
inneni járásban: főszolgabíró F e r e n c z y  Ignácz; alszol 
gabiró K o r n i s  Imre;  eskiittek Ú j h e l y i  Rajmund, L a t o r  
Gy örgy. — Tiszántúli járásban: főszolgabíró S z en tp  á ly  
László; alszolgabiró R á t h o n y i  Lajos; eskiittek O s v á t h  
István, T e g z e  Károly. — Tiszteletbeli eskiittek: Domb-  
r á d y  Károly, R á t h o n y i  Gergely, Z ö r ö g h  Károly, T a r  
Sándor, E g r y  Károly. — Levéltárnok G u l á c s y  Sándor. 
A’ választások nagyobb részint felkiáltás által mentek véghez, 
csak a’ 2Jik alispány, a’ két aliigyész és O s v á t h  István es-

kiitt választattak szavazással; a’ jegyzők pedig a’ főispánytól 
neveztettek ki.

Pozsony, dec. 4-
A’ szent Orsolyáról nevezett apáczák’ társasága, mellynek 

czélja nem csak a’ keresztényi tökéletességre törekvés , ha
nem egyszersmind a’ gyenge korú nőnemnek erkölcsi ’s tudo
mányos nevelése, a’közelebb múlt héten tartá itt ünnepélye
sen felállíttatásának háromszázados emlékét. Az ünneplést 
megelőző szombaton délután 2 órától 3ig harangok’ kongása 
hirdető a’ beállandó ünnepet, melly más nap reggeli 6 órakor 
kezdődött el ; 9 órakor az ünnephez alkalmazott egyházi be
széd ’s fényes szertartási! énekes mise mondatott, mellynek 
jelesb részeit mozsarak’ ropogása jelenté; délután 3 órakor 
ismét egyházi beszéd ’s vecsernye tartatott. Valamint az el 
ső , úgy a’ következett napokon is a’ hívek olly nagy számmal 
gyülekeztek e’ jeles ünnepre, hogy a’ templomban el sem fé
rőnek. Advent’első vasárnapján, u. m. ezen rendkívüli ünnep
nek nyolezad napján , a’ szokott szertartásokhoz még a’ pol
gári katonaság’ tisztelkedése járult.

Múlt hónap’ 30án Cselko-Lehotai C Se i ko  István u r , a’ 
pozsonyi kir. academiában a’ magyar nyelvtudomány’ r. taní
tója, a’ bölcselkedési kar’ proseniora ’s több t. n. vgyék’ táb- 
labirája, jámbor és fáradhatatlan életének 65dik , súlyos hi
vatalának pedig 42dik évében gutaütés által végzé földi pá
lyáját. E ’ világbóli illy hirtelen eltűntét özvegye, baráti, de 
főkép azon szegények’ és rokoninak sokasága, kiknek felse- 
gélésére ’s gyámolitására egész vagyonát szentelő, méltán 
siratják. Áldás hamvaira!

A u s z t r i a .
B écs, december’ 2.

A’ császári Udvar mindet elkövet, hogy A u g u s z t porosz 
királyi herczeg’ itteni mulatását minél kellemesebbé tegye. 
Concertek, ebédek és vadászat váltogatják egymást, ’s az est- 
véket a’ herczeg a’ császári Család’ körében tölli. 0  királyi 
herczegsége mellé a’ főkamarási hivatalt intéző gróf S é g u r  
van rendelve. — Ilire van, hogy egy, Bécs’ magasabban fekvő 
külvárosait ellátandó, dunai vizvezető csatornának terve, melly 
által azokban a’ nagy vizsziikségnek eleje vétetnék ’s melly O 
Felségének elébe terjesztetett, ugyancsak O Felsége által 
jóvá fog hagyatni ’s az építési munkák már a’ jövő tavaszszal 
elkezdetni.— A’ köllni érseknek hivatala’ helyéről a’ (porosz) 
monarchia’ belsejébe elvitele itt nagy figyelmet gerjesztett.

Nevezetesnek tartatik itt O’Connellnek az angol egyházi 
papsághoz intézett azon körlevele, mellyben javasolja , hogy 
e’ papság eddigi tizedjövedelmeinek 70 percentjét kész pénzül 
a’ statuskincstárból húzza , ellenben az irlandi csendőrségre 
a’ status által eddig tett költségek ugyanannyi mennyiségben 
a’ tizedtől megszabadulandó földbirtokra vettessenek. Ebből 
is láthatni, mennyire tiszteltetik Angliában minden régi jog 
és vagyon ; mert bizonynyal, hasonló esetben, a’ szárazföld

nek igen sok ultraliberalisa a’ tizednek egyszerű cllürleszté- 
sét hozta volna javaslatba , ’s a’ nélkül hogy egy harmadik
nak vagyonjogára hajtana, sokkal kényelmesebbnek találta 
volna a’ bevételt megszüntetni, mint a’ veszteséget és hasz
not súlyegyenbe hozni ’s a’ vesztő félt, mennyire csak lehet, 
kármentesíteni. — Ugyancsak O’Connell az irlandi legna
gyobb birtokosoknak tetemes részét e’ legújabb időkben ki
tüntetett mérséklete által a’ maga részére hóditá, mint pél
dául Devonshire herczeget, lord Fitzwilliamot, lord Lans- 
dovvn-t’s többeket, ’s ez által újólag bebizonyítá, hogy a’ 
mérsékelt nézetek akarmelly ország’ igaz szabadságának sok
kal többet használnak, mint a’diihös radicallsmus, melly gyak
ran saját ügyének á r t ,  ’s nem egyszer csupán a’ végett tnl- 
ságoskodik , hogy é p e n  s e m m i  se történjék, a’ mi neki 
legrejtettebb óhajtása, rnig a’ kijátszott hallgatók az ő heves 
szavalásit tapsolgatják. Általában azoknak száma az angol 
parlamentben, kik a’ statusjogot és a’ privátjogot egymástól 
egészen külön akarják választani, mint némelly főtoryk, vala
mint azon ultra-radicaloké is, kik azokat a’ jacobinusok’ pél
dájára egészen össze szeretnék zavarni, egyiránt megfogyott. 
Valóban csupán mérséklet ’s minden tulságtól tartózkodás 
vezetheti bizton e’ parlamentet a’ sok kőszirteken keresztül 
’s mentheti meg az országot nagy betegségeitől, miilyenek: 
pénzügyi terhei, szegényeinek ügye, vallási türelmetlensége, 
Canadával- ’s a’ külfölddeli bajai s tb ., mit hiszen a’ pártok 
lassankint magok is átlátnak , mint az utóbbi alsóházi elnök- 
választásból kitetszik, mellynél a’ ministeri jelelt (Aber- 
cromby) a’ radicaloktól és toryktól egyiránt pártoltatott ’s 
minden ellenzés nélkül választatott meg,  jeléül, mennyire 
csillapodott Angliában 1835 óta a’ politicai ingerlettség. — 
Az idei lóversenynél Doncasterben a’ nagy S t . -L  e g er -  s t a 
k e s  d i j t , melly 1675 font sterlingből állott, G r e v i l l e u r ’ 
M a n g o  nevű ménje nyerő el, apja Einilius, anyja Mustard, 
született 183-lben. — Párisban most a’ legkedveltebb szín
darabok: „Le café des Cornédiens“ vaudeville, „Thomas Mau- 
revert“ színjáték, és „La marquise de Sennetcrre“ vígjáték. 
A’ legújabb daljáték „Piquillo ,“ mellynek szavai Du ma s  
Sándor, igen kellemes muzsikája p e d i g Mo n p o u  uraktól va
lók. Párisban úgy hiszik, hogy L a f f i t t e  Lannionban fog kö
vetül választatni. Ugyanitt a’ pénztőzsérek felette Örvendenek 
azon, hogy van Buren’ pártja Ejszakamerikában az octoberi 
választások’ alkalmával sok szavazatot vesztett, ’s ezen em
berek nem tudják az öreg Jacksonnek megbocsátani azt, 
hogy ő az ottani (éjszakamerikai) pénzaristocratiának álar- 
czát lerántotta ’s megmutatta, hogy annak önhaszonlesése 
volt az amerikai nép’ legveszedelmesebb ellensége; valamint 
ugyanők D up innék sem fogják soha megbocsátani, hogy a’ 
párisi bankirokat nyilványos helyen loup cerviers knek (hiú- 
zoknak) nevezte, melly t e r m é s z e t l e i r á s i  kifejezést neki 
még Perrier Kazmér is keserűn szemére hányt. Azonban azt 
mégsem tagadhatják , hogy az éjszakamerikai bank az or
szágnak csaknem minden készpénzét kezében tartotta ’s az-

V isszatckintcs utazásomra*
(Folytatás.)

Adelsbergtől éjnyugatra egy óranegyednyire van a’ nagy
hírű barlang, melly sok idegent csődít a’ kistekintetü város
ba ,  ’s úgy hiszem, ritka utazó hagyja el a’ drága vendégfo
gadót a’ nélkül, hogy a’ természetnek e’ csudajátékában kár
pótlást ne nyerne. A’ bemenetelre jegyet kell ugyan váltani, 
de azon egy forintért vezetőt is kapni; ezek meg vannak esketve 
’s bányászlámpájokban olajat kötelesek égetni. Az ut ben 
mindenütt biztos, néhol nedves, egyébiránt alkalmas. A’ 
P o i k  a’ bejárásnál oldalt folyik be, a’ hidak karfákkal van
nak ellátva; a’ csepegökövek sok díszoszlopot képeznek, és 
ezer meg ezerféle gyönyörű formákra változnak, mellyek 
megvilágittatván csupa drágakőfénytjátszanak, ’s valódi tün
dérkastélyt ábrázolnak. Én három órafolyásig csudálám a’ 
természetnek e’ remekét, de azon nagyságnak és felségnek 
méltó festésére elégtelennek érzem magam’. Csudálkozásom’ 
főpontjára egy zászló ragada , melly gyönyörű redőkbe hajlik 
ki a’ stalactitsziklából, szélein még a’rojtok is láthatók , ’s 
mennyire lepe meg vezetőnk, midőn lámpájával e’ kőlobogó 
mellé vonulván, azt átlátszóvá tévé! Piinköst’ hétfőjén az 
egész barlang ki világitta tik ’s tánczmulatság adatik benne. 
F e r e n c z  boldogult Fejedelmünk 1816ban, most uralkodó 
Fels. Királyunk pedig lS19ben látogaták meg ezen érdekes 
helyet, mint az emlékoszlopok bizonyítják. A’ barlangban 
két tó vagyon, inellyeknek egyikében laknak a’ nevezetes ha
lak, mellyek alkotásukért soká gyíkoknak tartattak, mig 
L a  u r e n  t i  „proteus anguinus“ név alatt nem ösmerteté meg.

Adelsberg és Trieszt közt az ut nem igen biztos lehet,  
minthogy katonaőrök kerülgetik; a’ vidék folyvást vadabb és

zordon lesz , ’s az utazó inkább gyaníthatja Szibéria’ köze
ledését mint a’ szelíd olasz föld’ szomszédságát. Az ut kopasz 
mészkő sziklákon visz’s a’ Bo r a  néha olly dühösen fű e’ vi
déken, hogy a’ legnehezebb társzekereket is fölfordítja, ü p -  
c s i n a  egy sorompót tart a’ jövők és menők’ elébe, mi elég 
jel tudatni az utazóval , hogy a’ kereskedés’ főpontja távol 
nem le h e t ; elgondolhatni , inilly dagadó kebellel forognak 
az utazó’ szemei a’ kopár vidéken, hallván, hogy a’ tengert 
néhány lépésnyire láthatni, a’ t e n g e r t ,  mi után már zsen
gekorunkban olly erősen vágyunk, hogy az első pillanatot 
szinte epochának tartjuk éltünkben. A’ hegytetőn tűnt  fel az 
adriai tengeridé ’s tova czikázó vitorláival, Trieszt pompás 
révével , ’s távolról a’ fejér alpesek. Innen sok kanyarulások- 
ban foly a’ pompás ut a’ kopár sziklákat gyönyörű kertekké 
varázslóit halmokról l e ,  mellyekből felséges v i l l á k  emel
kednek;  ’s a’ kegyes olvasónak, ki utazásomra szíves velem 
visszatekinteni, előre megsúgom , hogy a’ trieszti villák vol
tak a’ legszebbek, mellyek Lombard - Velenczében élőmbe 
akadtak. Délután 6 óra tájban érkeztem Triesztbe.

T r i e s z t ’ lakosainak nagyobb része olasz ’s igy a’ szoká
sok ’s az életnem i s ; minélfogva megbocsát a’ türödelmes 
olvasó, ha a’ magasztalt olasz földről néhány általányos tekin
tetet bocsátók előre, mielőtt utazásom’ folytatnám.

Az olasz földet, melly majd Hesperidák’ kertjének , majd 
Árkádiának neveztetik, a’ jelen korban is Europa ’ Eldoradó- 
jának tekinthetni. Noha ugyan némellyeknek elragadtató ma- 
gasztalásai túlságosak, sokaknak mégis, leginkább Ni co 
la  inak,  becstelenítései valóban rágalmazások; mert minden 
kellemetlenségei mellett is — mi sehol sem hibázhat a’ göm
bölyű földön — Italia természeti és mesterségi szépségekben, 
valamint világhírű férjfiak’ emlékében leggazdagabb ’s legér-

dekesb ország marad; és mostani alsóbb rendű lakosainak 
kapzsisága , fösvénysége sem ijeszti el a ’ művészet’ papjait 
ide zarándokolni,  sok elaggott és gyenge betegeskedőt a’ 
szelíd éghajlat a latt  keresni en y h ü lé s t ; és hány ezer lel 
még lelki nyugalmat is! — Lom bard-Velencze’ földe róna 
’s te rm ékeny, csupán éjszaki részén Helvetia’ ’s T iro l’ h a tá 
rain vonulnak az alpesek’ ágai ’s képzik a’ Lago m aggiore, 
Lago di Como , Lago di Garda elragadtató tündér vidékeket; 
a’ síkságon egyébiránt m indenegyes szántóföld eperfával van 
kerítve ’s ezek’ törzsökéin ’s ágain futnak hoszu lugasokban 
a’ szőlővesszők, jobbadán vörös gerézdeket te rm ők; középen 
leginkább kukoriczát term esztenek, de a’ legelők’ szűke mi
att  leveleitől lekopasz tják , a’ kóró alacsony, a’ csutak is 
gyér. — A’ lakosokra nézve W i n k e l m a n n  azt m ondja : a’ 
legalsóbb rendből származott olasz főt is fölvehetni a’ leg- 
nemesb históriai ra jzba,  ’s ezen ország’ asszonyai közt nem 
nehéz a’ legcsekélyebb helyen is Juno’ képére találni. Nicolai 
ellenben száznapi utazása a la t t ,  azt Írja ,  egy szép nőképet 
sem látott.  Nicolai nőjével utazott  ’s ezt aligha nem iránta 
viseltető galanteriából mondá, vagy talán naplókönyvét is 
élte’ kedves párja censurálta ,  ki féltékenységből a’ szép asz- 
szonyokat irgalom nélkül crucifigálta. Én mint nőtelen sza
badon forgathatám szemeimet, ’s mind a’ m elle t t ,  hogy ho
nom’ szépeinek hódító kellemeit elösmerem ’s tisztelve ma
gasztalom , mégsem hagyhatám ki naplókönyvemből a’ kes
keny hom lokot,  sűrű fekete vagy barna h a ja t ,  nagy tüzes és 
hathatós szem eket,  a’ szép o r rá t ,  melly a’ homlokkal a’ h i
res római profilt ábrázo lja ,  a’ kis szájacskát kevéssé domború 
ajkakkal ’s a’ finom karcsú növést. Az olasznőket a’ tem p lom 
ban kell látni ’s szemlélni , hol ájtatosságba merülve sze
mélyesítve mutatják a ’ madonna-mintákat; ott az ügyes véső

Tisztelettel kéretnek t. ez. Előfizetőink, méltóztassanak a’ Hírnök és Századunk“ czímü társlapok’ 1838dik évi folyamatja iránt ren
deléseiket a’ szokott előfizetési utakon haladék nélkül megtenni, részint hogy a’ borítékezímek jó eleve kinyomatván , a’ megrendelt példányokat annak 
idejében az illető helyekre elküldhessük; részint pedig hogy azokkal teljes számban szolgálhassunk; mivel tetemes költségekkel járván e1 vállalat, feles* 
Ipops néldánvnkflt nem nvomathatunk.



zni uzsoráskodott, egyszersmind Írókat pénzelt fel, kik a 
nép' szellemét részére hódítsák ’s bérért mellette harczol- 
janak. Ezek által a’ bank a’ statusra nézve valóban veszedel
mes lett, és Jackson csak kötelességét teljesítette, midőn el 
lenök a’ harezot megkezdette, mellyben cselszövényeik meg- 
buktanak. Ugyanezen párisi penzcsarnoki hősök ki nem áll
hatják a’ „Gamin“ czímii vaudevillet, mellyben egy g}apja- 
kereskedőnek leánya, egy uj n e me s s  ég ü marquisné, nevet
ségessé tétetik , mivel semmikép sem akarja megengedni, 
hogy onokája egy kézművesnek leányát (kit elcsábított) fele
ségűi vegye. — A’ Constantine’ ostromában és bevételében 
részt vett tisztek most már mind Párisba kívánkoznak vissza, 
hogy itt diadalukat ülhessék’s a’ téli mulatságokban, bálok
ban, operákban stb. részt vegyenek, mi a’ ministeriumot nem 
csekély zavarba hozza. — Francziaországban, úgy látszik, 
azon ideával, hogy a’ közösülési’s más országos építési mun
kákat a’ k a t o n a s á g  által végeztessék, már felhagytak. 183 5- 
ben próbát tettek ezzel, de a’ siker épen nem felelt meg a’ 
várakozásnak, mit a’ következő okoknak tulajdonítanak: 1)' 
mivel a’ katonák mindenkor kevesebb ideig valónak alkalmaz
tatva , hogysem a’ munkával kellőleg megbarátkozhattak ’s 
bele iigyesedhettek volna. 2) mivel mindig egész nagy osztá
lyokat alkalmaztattak , a’ helyett hogy egyes önkényteseket, 
megkeményedett, faluban született ’s erős kézmunkához szo
kott embereket választottak volna az ezredekből k i ; 3) mivel 
melléjek igen számos, és igy sok költségbe kerülő fő tisztikar 
állíttatott; 4) úgy látszik, hogy a’ tisztek e’ munkákhoz ke
vés kedvet és buzgóságot ’s részint nem elegendő ismereteket 
vittek, annál is inkább, minthogy azokra osztályaikkal együtt 
minden megválasztás nélkül rendeltettek. Kétségkívül sokkal 
czélirányosabb lett volna, e’ végre csupán a’ pa t t a n t y u s -  
s á g i é s  gé n i e k a rb e 1 i tiszteket használni, a’ sorbeliekből 
pedig csak ollyakat, kik ö n k é n y t  jelentették volna mago
kat, mi az előlépés és nagyobb díj’ reménysége mellett bizo
nyosan sokak’ részéről történt volna. így a’ saint-germaini 
tasutnak 1 835ben megkezdett és 1836ban folytatott munkáinál 
a’ katonaság csak 6 hétig használtatott, mivel átlátták, hogy 
azokat a’ szokott polgárrendi napszámosok sokkal olcsóbban 
’s ügyesebben végzik. — B u r g s d o r f  porosz királyi or
szágos - lovászmester (Landstallmeister) a’ porosz kormány' 
számára vett telivérekkel nem régiben Angliából a’ szárazra 
megérkezett. Az általa hozott lovak közt különösen dicsérik 
S n y d e r s  mént (elletett JS33ban Teniers apától és Bomba
sin anyától), melly az angol pályákon több ízben megkiilön 
böztetéssel futott. E * * *.

Magy forií a im ia .
London, nov. 20-

Ma nyittatott meg forma szerint az első parlament, melly 
V i c t o r i a  királyné’ uralkodása alatt választatott. Midőn a’ 
királyné a’ trónra föllépett, bíborvörös bársonypalást kerit- 
teték vállaira ; aztán leült ’s ő lordságaikat is leültető. A’ fe
kete pálezás bevezető az alsóházba ment, mire csakhamar 
megjelent annak elnöke nagyszámú tagokkal, kik olly iszo
nyúan tolakodtak előre a’ korlátok felé, hogy közűlök né- 
mellyek kinjokban nagyot sikoltának. Miután csendesség lett 
’s az alsóház’ elnöke ő felségéhez szokott formában szólott, 
a’ királyné csengő, tiszta hangon a’ következő t r ó n b e s z é -  
d c t tartá :

vagy ecset’ remekeivel vetélkednek, és a’ melegebb kebel még 
azok feletti elsőbbségre emeli ; csak néha ájtatos buzgóság- 
ból emelkednek föl a’ fekete pillák ’s hirtelen röppennek el a’ 
könyvével vizsgálódó forestiere fölött. Dicsőség mindenütt a’ 
szépeknek, ’s békesség a’ földön azoknak , kiknek szemök 
van és nem látnak! — Olaszországban többféle az alkalom 
utazni, ’s azt minden faluban találni. A’ postán kívül ugyan
is legközönségesbek a’ „veturini-“ mint nálunk a’ bérkocsi
sok ; ezeket minden városban találhatni, kik idegent látván 
seregesen követik ’s hangosan kiáltják az olasz városok’ ne
veit; megegyezvén, ők adják a’ foglalót az utazónak. Alkudni 
nagyon szeretnek, ’s a’ kívánt bérnek felére is leszállanák. 
A’ „timonella“ könnyű négykerekű fedett vagy fedetlen kocsi; 
a ,,seggioneu kétkerekű talyiga egy alkalmas üléssel ; a’ tu
lajdonos kocsis hátra kapaszkodik ’s az utazó kénye szerint 
maga hajthatja a’ befogott egy lovat. Ezek azonban legfölebb 
csak egy napra szegődnek, de minthogy mindenütt találni, 
legtanácsosabb egy hajtásra fogadni. — Az ut mindenütt 
jobbnál jobb és csudalandó tiszta, mert a’ trágya’ szűke mi
att a’ koldusok minden gazt szorgalmasan összegyűjtenek ’s 
eladnak. Hajtani ’s kitérni jobb oldalra szokás és ezen félről 
még a postának ’s gyorskocsinak sem tartoznak kitérni. E’ 
szokás nálunk is sok kellemetlenséget eloszlatna. Vámot csak 
egy hídon fizettünk, de ott nem csak a’ kocsiért ’s lovakért, 
hanem minden egyes a’ kocsiban ülő személyért is. — A’ 
pénzre nézve a sok változás miatt több kedvetlenségbe vegyül
hetni; általában arany és ezüst forog, a’ forintra számolás 
megszűnt, itt l i r a  vagy f r a n k ;  a’ lírák is különbözők, igy 
lira austriaca, épen egy huszas, száz centesiini; lira vene 
tiana tizenhat krajezár vagy nyolezvan centesimi, milanese 
nyolezvannégy centesimi. A’ franczia frank, Napóleon - és 
Lajos-aranyok legnagyobb forgásban vannak. — Az ételre 
nézve a’ gyomor igazán uj világban hiszi magát, de az ép ha
mar megszokja a’jó olajat, sajtot ’s a’ különös jóizii risot- 
tót. Az éghajlat szelíd s a’ derült égnek kék szint* a’ tisz
tán villogó csillagokkal tündér boltozatot ábrázol. — A’ ven
dégfogadók kényelmesen vannak bútorozva , de az utazó soha 
se felejtse előre megalkudni, bármilly udvariasan szabadkoz
zék is a’ csinos cameriere , mert bizonyos lehet , hogy más 
nap a’ sok bókolást drágán fogja fizetni, főképen ha a’„signor 
inglesc“ czímet elvállalja. A’ fogadókban valamint az utczá- 
kon ösincrni fogja az olaszok’ szolgálati készségét, de ne 
csodálkozzék , ha azután több tenyér környezi mint zsebe 
van ; bizonyos le h e t , hogy költségei’ egyhannadrészét a’ nem

„Mylordok és Uraim ! Jónak tartottam Önöket a’ status
ügyek’ tanácskozásba vétele végett a’ legközelebbi alkalmas 
időszakban az előbbeni parlament’ feloszlatása után össze
gyűjteni. Nagy örömmel vettem minden külső hatalmassá
goktól jóakaró indulataik’ és legvalódiabb kívánságuk’ leghi- 
telesb biztosításait, hogy a’ barátságos összeköttetéseket 
velem táp lá ln i’s fentartani fogják, s örvendek azon kilátás
nak,  miszerint képes leendők, alattvalóim’ érdekeit minél 
jobban előmozdítani, a’ béke’ hasznait biztosítván számukra. 
Sajnálom , hogy Spanyolország még mindig a' polgárháború 
alatt szenved. Koronámnak Spanyolország’ királynéja iránti 
köteleztetéseit a’ négyes-szövetség’ határozatai szerint foly
vást híven teljesítem. Megparancsoltam, hogy Önök’ elébe 
terjesztessék azon kereskedési szerződés , mellyet P e ru ’s Bo
livia egyesült köztársasággal kötöttem, ’s reményiem, nem 
sokára közölhetni fogom Önökkel azon alkudozásaim’hasonló 
eredményeit, mellyeket más hatalmasságokkal kezdettem. 
Alsó-Canada tartomány’ helyzetét komoly megfontolásukba 
ajánlom. Uraim az alsóházból! A’ trón változás uj rendsza
bályokat tesz szükségesekké az udvartartási költségekre néz
ve. Tartózkodás nélkül adom rendelkezésük alá azon öröksé- 
gi jövedelmeket, mellyek elődeim által a’ statushoz utasittat- 
ta k , 's megparancsoltam, hogy e’ tárgy’ pontosabb megvizs
gálására kivántató minden irományok elkészíttessenek’s Önök’ 
elébe terjesztessenek. Azon kívánságtól lelkesittetve, hogy 
a’ kiadások valamint minden más kormányosztályban , úgy 
ebben is illő határok között tartassanak, egyszersmind bizton 
hiszem, hogy örömest fognak a’ korona’ becsületének ’s mél
tóságának fentartására alkalmas rendeléseket tenni. A’ jövő 
évre esendő hivatali költségek’ felszámolása most készíttetik 
’s annak idejében Önök’ elébe fog terjesztetni. Megparancsol
tam , hogy a’ statushivatalnak minden ágában a’ legnagyobb 
takarékosság eszközöltessék. Mylordok és Uraim! A’ külső 
béke ’s belső csend , mellyek szerencsére mostanság uralkod
nak , olly reformi ’s javítási rendszabályokra nézve , mellyek 
talán szükségesek vagy hasznosak lesznek , igen kedvezők, 
és Önök természetesen a’ törvényhozásnak azon folyamatára 
fogják fordítni figyelmöket, melly az utolsó parlamentnek 
szükséges feloszlása által félbenszakasztatott. Az irlandi sze
gények’ állapotja iránt tett vizsgálatok’ eredménye márig a’ 
parlament’ elébe van terjesztve, ’s Önök’ feladása leend, a’ 
felől tanácskozni, nem lesz e okos és bölcs dolog , azon or
szág’ szűkölködőinek számára némellyjól szabályozott sege
delmeket törvény által rendelni. A’ nagyobb és kisebb váro
sok’ községigazgatása Irlandban jobb szabályozást kivan. 
Azon törvényeknek, mellyek szerint a’ tizedek’ beszedése Ir
landban történik, áttekintésre ’s megigazításra van sziiksé- 
gok. Meggyőződvén , hogy jó és hathatós törvényszolgálta
tás egy fejdelemnek első kötelességei közzé tartozik, Önöket 
azon rendszabályokra figyelmeztetem , mellyek az ország’ tör
vényeinek javítása végett elejökbe fognak terjesztetni. Lehe
tetlen nem tudniok azon kérdések’ fontosságát, mellyeket itt 
előadok, ’s azon szükséget, hogy azok a’ részrehajlatlan- 
ság’ és igazság’ olly szellemében vétessenek munkába , melly 
a’ legjobb reményt nyújtja az iránt, hogy szerencsésen ’s 
hasznosan fognak elvégeztetni. E ’ parlamentnek —- mint első
nek,  melly uralkodásom alatt választatott — összegyűlése’ 
alkalmával igen örvendve nyilatkoztatom ki Önök’ hűsége ’s 
bölcsesége iránti bizodalmamat. Azon fiatal kor,  mellyben 
ez ország’ fejdelmi székére hivattam, annál szorosabb köte

nagylelkűségétől függő, hanem megkívánt borravalók teen- 
dik. Az ágyak szélesbek inkább mint hoszak, ’s lószőrrel vagy 
pamuttal tömött vánkosokkal vannak ellátva, ’s Nicolainak örö
kös panasza a’ kellemetlen hálótársak, bolhák,  palaczkák 
iránt nagyon igazságos , habár unalmas is majd minden leve
lén büdös-férgekről olvasni. — Lombard Velencze ugyan sok 
tudományos intézettel bir, de a’ nevelés’ ügyében olly hátra 
van, hogy sajnálkozva láttam, tapasztaltam utazásom’ czél- 
ve sztését.

Most Triesztbe. P. E.
(Folytattatik.)

M a g y a r  § z i « n
e g y h á z i  h i r - ’s e n c y c l o p a e d i a i  l ap .

Csütörtöki osztály: Érdekes közlemények az egyházi tu 
dományok’, történetek’ s literatura’ tárából. — Vasárnapi 
o sztá ly : elme- ’s szív-képző ismeretek a’ religio’, keresztény 
élet’ s egyházi intézmények’ tárából.

E ’ czímii, ’s jelen alakú testvér egyházi lapok’ közrebocsá
tásával, jövő 1838dik évi januarius’ elejétől kezdve, kíván 
alulirt több társakkal egyesülve, legfensőbb kir. engedelem 
mellett, a’ főméit, papi rendnek ’s minden rangú müveit hon
finak kedveskedni.

Tartalma ezen lap’ első osztályának, a’ czím’ mutatása 
szerint, következő leend: I. E g y h á z i  t u d o m á n y o k  vagy
is értekezések a’ theologiai tudományok’ öszves tárából ; a’ 
tárgyak’ választásában azon irányt követve, hogy korunk’ ér
deke és szüksége szolgáljon vezércsillagul. Tagadhatatlan 
ugyanis, hogy korunk’ egén egykét évtized óta a’ tudományok’ 
nyájas szelleme lengedez, és számos lelkes honfiak óriási 
léptekkel törekednek, egyéb müveit nemzetek’ nyomdokit kö
vetve, a’ mindenoldalú tökély’ magosabb pontjára, melly lel
kesülés, mennyiben az igazság’ szomjának ’s szünetlen ha
ladás’ vágyának szülöttje, nem csak nemes és dicséretes, ha
nem a’ közelgető deriiletnek is csalhatatlan koránya. 11 ly 
helyzetében tehát honunknak a’ theologiai tudományokat is 
polgárosítani annál óhajtha,több, mennél fényesebb díszpolcz- 
ra einelvék, isteni eredőtök’ ’s rendíthetetlen igazságaik’ te
kintetéből, egyéb emberi bölcscség’ rendszerei felett. Ámbár 
azonban az idő,  korszellem ’s általában azon közönséges 
aether, melly a’ magyar égen lebegni fog, leend kalauzoló 
elvünk értekezéseinkben: magától értődik, hogy tárunk indu

lességemmé teszi, hogy az isteni gondviselés’ ótalma alatt 
bizodalmamat Önök’ szíves egyiittmunkálásába ’s egész népem’ 
szeretetébe ’s hajlandóságába helyezzem.“

Ezután a’ királyné elhagyá a’gyiilésteremet, a’ lordcancel- 
lár pedig 1 órakor elfoglaló helyét a’ gyapjuzsákon és szokás 
szerint még egyszer felolvasó ő felsége’ trónbeszédjét, melly 
harmadszor a’ clerk (titoknok) által olvastatott fel. Sus sex:  
herczeg, ki mint a' királyi pattantyusság’ főkapitánya egyen
ruhájában a’ térdkötőrend’ kék szalagával jelent meg, a’ mí- 
nisterpad’ végén jobb felől foglala helyet, ’s most felállott, 
a’ f e l í r á s t  javaslatba hozandó. Elrnondá , mikép a’ trón
beszéd ollyan , hogy az ellenzés’ szükségét, sőt lehetőségét 
is kizárja , ’s a’ lordok’ háza ez alkalommal csak egy czélt 
tarthat szem előtt, tudnillik azt ,  hogy egy szeretetre méltó 
’s derék ifjú fejdelemnőnek egyezőleg tárja elébe hűségét ’s 
engedelmességét. „Kecsegtethetem talán magamat — monda 
a’ fenséges szónok — azon reménynyel, hogy a’ nemes her
czeg átellenben (Wellington) engem és indítványom’ pártolni 
fogja. (Tetszés.) A’ legmélyebb tisztelettel viseltetem a’ ne
mes herczeg iránt; ismerem érdemét a’ nyilványos és privát 
életben, ismerem őszinteségét’s becsületességét. Tanúja vol
tam,  minő munkássággal gyámolítá az angol szegényi tör
vényjavaslatot, ’s emlékezem az előbbi parlamentben tett 
nyilatkozására, hogy azon esetre, ha az uj év bennünket 
ugyanazon helyzetben é r ,  mint az előbbi, ő azon kérdése
ket, mellyek a’ parlamentben olly sokfélekép indítványba 
voltak hozva, kiegyenlittetni óhajtja, ’s hogy a’ háznak e’ 
részéről (a’ ministeriről) e’ végre jövendő javaslatokat, a’ 
mennyire csak tőle telhetik, pártolandja.“  (Halljuk! és nagy 
tetszés.) — A’ javaslóit minister! felírás , melly szokás sze
rint a’ trónbeszédnek puszta körülírása, P o r t  ma n  lord ’s 
azután W e 11 i n g t o n herczeg által melegen pártoltatott és 
szavazás nélkül egyezőleg elfogadtatott. A’ ház 7 óra előtt 
oszlott el. — Az alsóházban élénkebb vita keletkezett. Itt 
L e v e s o n  lord hozó javaslatba ’s G i b s o n  C r a i g  pártoló 
a’ felírást. Erre W a k l e y  fölkelvén, radical választóinak 
meghagyásából egy sor kérdést intézett a’ ministerekhez, 
melly kérdések a’ toryktól kaczajjal ’s tetszés’ zajával fogad
tattak.

Wa k l e y  az alsóháznak nov. 20dikai első ülésében, a’ 
trónbeszédre teendő felírás feletti vitázat’ alkalmával illy fog
lalatú módositást hoza indítványba : ,,A’ ház használja a’ leg
első alkalmat ő felségének mély tisztelettel előterjeszteni, 
miképen a’ parlament’ jelen ülésében a’ nép’ képviselőségének 
állapotját a’ törvényhozóság’ ezen ágánál fontolás alá fogja 
venni a’ végre, hogy a’ v á l a s z t ó j o g n a k  k i t e r j e s z t é s e  
biztosittassék; továbbá, hogy a’ ház jelen ülésében annak 
szükségét is fontolás alá veendi , hogy a’ választási jog’ sza
bad gyakorlata egy törvény á l ta l ,  mellynek következtében a’ 
titkos szavazás (ballotage) behozattassék, védelmet nyerjen; 
’s harmadszor hogy a’ ház a’ legelső alkalmat használandja, 
a’ septennial-acta’ eltörlésének (következéskép a’ parlament’ 
tartóssága’ megröviditéséhek) czélirányosságát megfontolni.“  
— Sir W. M o l e s  w o r t h  (hasonlókép radical) támogatta 
ez indítványt, mellyet H u m e ,  L e a d e r ,  W a r d  és G r o t e  
is pártoltak. Lord J. l i n s  s e i  ellenszegült ezen indítvány
nak ’s oda nyilatkozott, hogy ő ugyan soha szavazatát olly 
rendszabásnak (a’ parlamenti reformnak) erőszakos megvál
toztatására nem adandja, melly elvében, mennyire csak le
hetséges, bevégzettnek ’s végképinek tekintetett. R. P e e l  is

latos feszegetéseknek, háborító félszegségeknek és lelketlen 
vitatásoknak tárva nem leend; hanem ellenben a’ szelíd ’s 
alázatos szivü Megváltó’ ’s valódi követői’ szellemében kidol
gozott munkálatoknak. — Második helyet foglalandnak ezen 
osztályban: II. E g y h á z i  t ö r t é n e t e k .  Az egyháznak vi
rágzó vagy hanyatló állapotja, a’ nemzetek’ évkönyvei’ bizo
nyítása szerint, a' statuséval mindenkor kölcsönös viszonyban 
és szoros kapcsolatban állott, minélfogva viszontagságai nem 
csak felkent tagjai’, hanem hű keblű fiai’ figyelmét is minden 
időben méltán érdemiették. Jelen időszakban pedig történetei’ 
szemmeltartása ’s pontos feljegyzése annál érdekesebbnek és 
szükségesebbnek látszik, mennél dulongóbb viharoknak egyik 
’s fényesebb diadalainknak másik földrészen tanúi napjaink. 
Ezen czikkelyben tehát mintegy korunk’ egyházai’ évkönyvét 
vinni ’s históriai fontosságú viszontagságaikat első hiteles kút
főkből’s lehető gyorsasággal közleni fogjuk. Tudnivaló, hogy 
itt különféle — hazánkban is létező, vallásos egyesületek’ne
vezetes történetei is saját helyöket lelendik. — III. r é s z e  
e z e n  o s z t á l y n a k  a’ honi ’s külhoni literaturának van 
szánva. Szép előmenetellel kezd haladni honunkban is az egy
házi literatura, ’s nem kis számú részint magyar, részint la 
tin nyelven megjelent munkák bizonyítják a’ magyar clerus’ 
melegkeblü pártolását a’ religio’ ’s egyház’ szent ügyének; 
majd számnélkiiliek pedig e’ pályái irataik a’ szomszéd német 
tudósoknak, valamint a’ francziák’ egy ideig fellegekkel ter
hes tudományos ege is újra derül; azokra nézve, kik terje
delmes és alapos műveltségre törekednek, nem kis érdeke le
het ezen munkák’ ismeretének. Hazánk’ egyházi literaturáját 
tehát egész terjedésében, a’ külföldiből pedig a’ nagyobb ér- 
deküeket részint bírálva, részint szellemét kitüntetve ismer
tetni saját feladása leend ezen osztálynak.

Vasárnapi osztálya  ezen lapnak, mint első tekintettel ki
világlik, tartalmára is, de inkább irányára ’s tárgyai’ kidolgo
zására nézve fog különbözni a’ csötörtökitöl. Czélja ugyanis 
egyenesen az életre hatás leend, ’s az egyház’ keblében l e 
t e t t  mennyei kincsnek, a’ religiónak, jeles és nagyobb eré
nyek áltál kitűnt fiainak, ’s szentelésünkre érzékileg munkáló 
intézményeinek, fő tekintettel itt is a’ honiakra, ismeretébe 
vezetés, ’s szóval minden , mi a’ czímmel egyezőleg az elme’ 
s szív’ üdvös képzésére eszközül szolgálhat. Ehhez képest 
tartalmának illy rende leend: I. R e l i g i ó i  i g a z s á g o k  rö
vid ’s alapos fejtegetésekben, értekezésekben, történeti vagy 
allegóriái képekben, az egyház’ szellemét mindenkor szem
mel tartva. Korunkban ugyanis a’ vizsgálódás szokatlan ma-



Wakley’ indítványa ellen szólott, molly is 509 szó’ iszonyú 
többségével 20 ellen félrevettetett. H a r v e y  urnák (hasonló- 
kép radicalnak) egy más, a’ korona’ jövedelmeit és az udvar
tartási költségeket érdeklő indítványa is szinte és szavazás 
nélkül félrevettetett, ’s a’ felírás az eredeti javaslat szerint 
elfogadtatott. A’ ház esti tiz órakor oszlott el.

November’ 22én az alsóház csak rövid ülést ta r to tt ,  mivel 
a’ királyné e’ napot arra határozta , hogy a’ háznak a’ trón
beszédre adott felírását elfogadja, melly végre a’ szónok, a’ 
ház’ nagyszámú tagjaitól kisértetve, ő felségéhez ment. — 
A’ felsőház’ 22én nem tartott ülést. — Az alsóház' november’ 
21diki ülésének végén B r o t h  é r t ő n  urnák, ki mint tudva 
van, az éjjeli üléseknek nem barátja, azon indítványa, hogy 
a’ ház’ foglalatosságai rendszeresen éjfélkor berekesztessenek, 
76 szavazattal 26 ellen félrevettetett.

Dublinban egy gyülekezet az oraniai egyesület’ visszaállí
tásáról tanakodott; végzéseit annak ünnepélyes kinyilatkoz
tatásával kezdé, miképen ,,a’ gyülekezet változhatlan ragasz
kodással viseltetik V i c t o r i a  királyné, mint e’ királyságok’ 
törvényes uralkodónéja iránt.“  Az újon szerkesztendő társa
ságnak czélja a’ törvények’ gyámolitása, ’s a’ béke’ fentartása 
lenne, hatása pedig merő védelmi és szigorúan törvényszerű ; 
a’ védelmezendő tárgyak volnának: élet és vagyon, az alkot
mányi jogok, a’ fenálló statusintézvények és kiváltságok, ’s 
az Isten’ szent igéje. Az uj társaság’ titoknokául S w a n  ur 
van aláírva.

A’ L i n c o 1 n - család ’s K o r e  f f  és W o l o w s k i  doctorok 
közti viszálkodás, tekintettel e’ dolognak a’ „Courierban“ 
foglalt előadására, az ,,Atlas“ czíinii hírlapnak következő, 
gróf Lincoln’ viseletét gáncsoló észrevételekre nyújt alkalmat: 
,,Igen kellemetlen dolog, hogy a’ külföldi hírlapok által min
dig csak ott utazó földjeinknek csodálatos ötleteiről ’s fenhé- 
jázó viseletéről kell hallanunk. E ’ részben az angol igen kor
látolt elméjű. Mivel azt hiszi — ’s talán nem minden ok nél
kül — hogy ő a’ világnak minden nemzetéhez képest né
mi elsőséggel ’s kedvezőbb helyzettel b i r , ezen igazi szi
getbeli hitnél fogva *) a’ gyakorlati életben is minden egyéb 
nemzetbelivel megvetéssel bánik. E ’ megvetés akar alacsony 
dicsekedésben, fenhéjázó gőgben vagy parancsolgató módban 
mutatkozzék, mindenkor egyenlő hatású, ’s a’ körülmények
hez képest vagy gúnyt vagy gyűlöletet vagy csalást szül, 
melly utóbbi rendszerint a’ legsikeresebb visszatorlás szokott 
lenni, minthogy a’ gyenge oldalok’ simogatásával és csik- 
landozásával já r  együtt. A’ jelen esetben, úgy hiszsziik, tel
jes biztossággal lehet állítani, hogy azon feltétel, rnellyhez 
lord Lincoln a’ hitvese’ gyógyításáért járó honorárium’ kiű
zetését kötötte , t. i. hogy az orvosok azon jegyzeteket vagy 
naplót, mellyet a’ család’ kérelmére a’ beteg’ kórjeleiről ’s a’ 
gyógyítás’ lefolyásáról készítettek, adják ki, hogy, mondjuk, 
egy illyen feltétel hallatlan kívánat; hogy az orvosi segede
lem’ megjutalmazása még soha sem függesztetett fel a’ gyógyi- 
tásinód’ nyilványossá-tételétől ; ’s hogy ő lordsága, ha ezt 
tenni merte is Francziaországban , illyesmire ugyan itthon, 
Angliában, soha sem vetemedett volna. Az illyen esetekbeli 
köz szokás szerint a’ lordnak nem volt joga az orvosoktól 
azt kívánni, hogy ezek a’ gyógyítás felett tett jegyzeteiket 
barátjai’ kezébé adják ki. ’S ez volt oka mindennek, a’ mi kö
vetkezett.“

*) Mellyhen mindazáltal az „Atlas“ is osztozni látszik, A’ szerk.

Calcuttából július’ 18káig terjedő tudósítások érkeztek, 
mellyek szerint az oudei király, M u szó ud - I I y  d e r ,  meg- 
halálozott, és nagybátyja a’ fiák’ kirekesztésével, niozlim tör
vény szerint, kiáltatott ki az angolok által királynak: mindaz
által július’ Skán N a z a - D e e r  erőhatalommal akará elfog
lalni a’ kormányt. Erre az angol katonaság a’ palota ellen 
nyomult ; a’ brit követ 5 percznyi időt engedett az özvegy 
királynénak ’s az ifjú kir. herczegnek, hogy azalatt a’ trónt, 
mellyet elfoglaltak, hagyják el, ellenkező esetben a’ palotát 
földig le fogná rontatni. Minthogy pedig parancsát nem tel
jesítették, L ow  ezredes a’ palotát ágyuztatni kezdé. Az in
dusok’ vesztesége tetemes , de az angoloké csekély volt. A’ 
harcz a’ kir. herczeg' és a’ királyné’ elfogatásával, ’s a’ meg
holt király’ nagybátyjának trónraléptével végződött, ki már 
90 esztendős és igen tehetetlen ember. A’ cipayok (a’ kelet
indiai kereskedő-társaság’ katonái) tetemes zsákmányra tet
tek szert, mivel a’ trónt minden drágaköveitől megfosztották.

F r a n c z ia o isz á g .
G r ó f A p p o n y i  ausztriai nagykövet ő excja nov. 23dikán 

estve Párisba, családjával együtt, megérkezett.
Paris , nov. 22-

Miután az 5 pcentes statuspapirosok’ (Rente) becse 3 nap 
óta 109ről 106— 75re szállott le ,  ’s a’ részesek már 4 pct. 
változtatásra határozták magokat, a’ kormány ma az 1830ki 
Charteban hivatalosan nyilatkoztatá , h o g y  a’ k é r d é s  mé g  
a’ m i n i s te r i t a n á c s b a n  el s i n c s e n  h a t á r o z v a ,  ’s 
hogy minden esetre, haszinte a’ rendszabály későbben idő- 
szerűleg meg fogna is jelenni, az említett statuspapirosok 
csak 4% pcentre fognak vonatni. — Mint mondják, azon jó 
bánásmódnak, mellyet a’ B u g e a u d  general által Franczia- 
országba k ü ldö tt’s innen hónukba visszautasított arab foglyok 
tapasztaltak, oIly kedvező hatása volt, hogy most m á r a ’ 
franczia foglyokkal is jobban bánnak az arabok. — Kaf f o ,  
a’ tunisi bey’ ministere, miután több hónapig mulatott Euró
pában , visszatér hazájába; vele utazik az ifjú P u k e f f  is, 
kit a’ tunisi kormány Francziaországban neveltetett, ’sk inagy  
reményt nyújt maga felől.

A’ „Moniteur Algérien“ szerint N e m o u r s  és J o i n  v i l i é  
kir. herczegek, november’ l lén Algírba megérkeztek ’s olt 
a’ legünnepélyesebben fogadtattak. — Ugyan a’ „Moniteur 
Algérien“ N e g r i e r  generálnák Constantine tartomány’ fő- 
parancsnokává lett kineveztetését jelenti.

C u b i é r e s  general’ algíri főkormányzóvá neveztetésének 
hire időelőttinek lá tsz ik , mivel Y a l é e  marsai’ részéről még 
semmi elhatározott elnemfogadás be nem érkezett.

M o n c e y  marsai két főtisztet küldött D a n r é m  o n t  gene
ral’ holttestének átvételére, melly 8 napig lesz kitéve az in- 
validházban.

D a n r é m  o n t ’ holtteste „Styx“ gőzhajón Toulonba meg
érkezett. A’ nevezett hajó közvetlenül azután Marseillenek 
tarto tt,  hogy itt a’ general’ özvegyét szállítsa ki. Az utóbbi 
nem tudta , hogy férjének holtteste vele egy hajón van, mi
vel ezt tőle egészségi állapotja’ tekintetéből eltitkolák. Hogy 
a’ koporsó’ kiszállításának tanúja ne lehessen , Marseillebe 
vitetett, ’s a’ koporsó csak a’ „Styx’“ visszajötte után fog 
szárazra tétetni. Legalább így beszéli a’ dolgot egy párisi 
hirlap.

A’ „Tem ps“ czímii hírlapban ezeket olvassuk: „Most tud

juk,  hogy Francziaország a’ constantinei fényes sikert V a- 
l é e  marsainak köszöni. Dán rém  o n t  general, tudván a’ 
lőszer’ fogyatkozását (mert csak S0 lövet volt még), a’ győ- 
zödelem felöl kétségbeesett ’s veszteg állott a’ visszavonulás 
iránti szörnyű gondolatba merülve. Dicső halála talán csak a’ 
kétségbeesés’ szántszándékos hősisége volt. Bizonyos, hogy 
néhány óra múlva jelentés tétetvén, mikép már csak két lö- 
vés maradt minden ágyú’ számára, Yalée — szinte a’ leg
nagyobb szükségben— kezét homlokára tévé ’s felkiáltó: „Lő
jék ki azokat is !“ Ezután parancsot adott az ostromra. Hó
dításunk vala e’ lelkesülés’ jutalma.“

Nov. 2 lén költ kir. rendelet által a’ Páristól Yersaillesbe 
a’ Seine’ jobb partján vezető vaspálya’ felállítására keletke
zett részvényes társaság’ szabályai megerősittetnek.

S p an yo lország .
Madridi, november’ 12 — Ildikéről szóló, Párisba érkezett 

hírlapokban tudósítások foglaltatnak az uj cortes’ legelső, 
előkészületi üléseiről. A’ t a n á c s ’ (procerek) ülései novem
ber’ lodikán délutáni 1 órakor nyittattak meg, 46 senator’ 
jelenlétében. A’ ministerium’ elnöke felolvasó a’ királynétól 
kinevezett senatorok’ névsorát. Erre C a s t r o  to r r e n  o her
czeg, mint legidősb senator, az elnökszéket, gróf P a r s e  nt  
és Torre-Solanos pedig, mint legifjabbak, a’ litoknoki he
lyeket elfoglalók. Azután a’ senatorok’ felhatalmazásit vizs
gálandó biztosság’ tagjai neveztettek ki. — A’ követkamará
ban 86 követ vala jelen. Z u m a l a c a r r e g u y ,  mint legidősb 
követ, elfoglaló ideiglen az elnökszéket, mire az előkészületi 
ülésekben a’ kamara’ hivatalát (bureau) képzendő elnök’ és 
titoknokok’ választása vétetett elő. S o m e r u e l o s  marquis 
44 szózattal elnökké, B e n a v i d e s  és R e i n o s o  pedig ti- 
toknokokká választattak. Az ülés a’ meghatalmazások’ vizs
gálatával foglalkozandó biztosság’ kinevezése után berekesz- 
tetett. Az ideigleni hivatal’ ’s a’ most említett biztosság’ ki
nevezéséből azt következtetik, hogy a’ kamara’ többsége a’ 
mérsékelt párthoz fog hajlani.

A’ fővárosba nem rég megérkezett követek közül némellyek- 
nek azon szerencséje , hogy az előkészületi ülésekben jelen 
legyenek, sokba került. M u r c i a ’ és A l m e i r a ’ követeinek 
azon kíséretért, mellyet nekik a’ nemzeti őrség szolgálta
tott, 4000 reált kellett űzetniük. A’ legközelebb érkezendő 
karaván az andalusiai követeket hozandja magával. A’ bátor- 
ságos szállások az utasokra nézve ez országúton olly ritkák, 
hogy éjszakánkint egy ágytól egy piaszter fizettetik. Gyakran 
kénytelenek az utasok istállóban hálni meg. „Képviselőinket 
— igy szól egy madridi levél nov. Ükéről — leginkább bá
mulásba hozza az ,  hogy a’ fővárosban mindazon nyomoro
kat,  mellyek a’ tartományokat látogatják , a’ legnagyobb hi- 
degvériiséggel veszik.“

A’ november’ 23kai „Moniteur“ következő telegraű tudósí
tást közöl: ,,Bayonne, november’ 21. E s p a r t c r o  ir nekem 
(hihetőleg I l a r i s p e  generálnák) ’s küldi hivatalos iromá- 
nyit a’ nov. 14én Pamplonában tartott hadi törvényszéknek, 
melly I r i a r t e L e o n t , T i r a d o u s ezredest, a’ pa
rancsnokot, és hét őrmestert (sergent) halálra ítélt, kik 
mindnyájan ki is végeztettek. A’ tisztek két hónapi fogságra 
Ítéltettek ’s valamint az egész hadcsapat Ceutába küldet
tek. Minden a’ legnagyobb rendben ment véghez. A’ sereg 
mozdulatát tegnap elkezdette, ’s mára Yalcarlosba váratik.“

gosságra lépett, a’ tudomány elnyomni látszik a’ hite t ,  ’s a’ 
csupa ideák mintegy elfojtják a’ valódi életet, pedig hit nél
kül — szeretettel munkás hit nélkül, a’ csalhatatlan szózat 
szerint: nincs üdvösség. — Ií. É l e t r a j z o k  (kőmetszésü 
arczképekkel). A’ pogány bölcs’ Ítélete szerint „ l o n g u m  
i t e r  p e r  p r a e c e p t a ,  b r e v e  e t  e f f i c a x  p e r  e x e m -  
p la .“  Legbiztosabban lépdelhetünk azon pályán, mellyen 
mások erényborostyánokat kivívtak , legkönnyebben eligazol
hatunk az élet’ sokszori bonyolódott körülményeiben remek 
példányokat szem előtt tartva; ezen meggyőződésünknél 
fogva élet- ’s egyszersmind kép tárt is akarunk nyújtani nem
zetünknek. — 111. E g y h á z i  i n t é z m é n y e k .  Egyház az 
emberi nem’ nemesbítésére , erkölcsi képzésére, földi és si- 
rontuli boldogsága’ eszközlésére rendelt isteni intézet, ’s 
nem csak az idők’ teljén gyarlóságunkhoz lebocsátkozott Is
ten-ember által keblében letett religiónak, hanem üdvös in
tézményeknek is tárháza, egyesekre nézve az élet’ minden 
körülményeiben hűkeblü anya, mint honi nyelven helyesen 
nevezzük; az idegenkedés ettől csak szelleme’ félreértésétől, 
’s cerimoniai lelketlenségéről hallható vád valódi jelentéseik’ 
tudatlanságából eredhet, nem lehet tehát nem érdekes min
den keresztényre ezek feletti helyes nézetek’ közleménye. Zá
radékul ide járuland az erkölcsi virányok’ mezejéről szedett 
illatozó füzér.

Megjelenik a’ M a g y a r  S z i o n  kétszer egy hétben, a’ 
czím szerint csötörtökön ’s vasárnap , finom velin papiroson 
másodrétben (in folio), ’s mivel egyik is ,  másik is magában 
önállatu egészet teszen, ’s elrendelése szerint is elsőbbik fő
leg az egyházi személyeknek, másik religio-kedvelő világi 
(t. tO hazafiaknak ’s leányoknak van szánva, egyenkint is já 
ratható. Előfizetési dij félévre: mind a’ kettőre Buda
pesten házhozhordással 4 fr., postán csinos borítékkal 5 ír., 
egyik osztályt járatva helyben 2 for. 30 kr.; postán küldve 
3 tör. 20 kr. ez. p. Képtárral azonban csak az egészre előfi
zetőknek kedveskedhetünk. — Minekutána méltán hiszi a’ 
kiadó, hogy tetemes hézagot pótland ki e’ vállalattal egyházi 
literaturánkban, biztos reménynyel felszólít minden rendű ’s 
rangú egyházi ’s világi férfiakat e’ köz-iigy’gyámolító elősegé- 
lésére ’s munkás részvétre is. — Előfizethetni helyben: E g 
g e n b e r g  e r ’ , H a r t l  e b e n ’ ’s ifj. K i l i á n ’ könyvkereske
déseiben, és a’ Seminarium’ épületében a’ kiadónál. — Pes
ten kívül minden postahivatalnál. — Közel lévén pedig a’ 
megjelenési határidő, bátor a’ kiadó minden résztvenni szán
dékozókat 'figyelmeztetve kérni rendeléseik’ mennél előbbi

tételére ’s ügyintézésére, hogy folyó hónap’ végéig tudtára 
essenek. Pesten, december’ Íjén 1837.

Gyarmathy János,
theolog. doctor , kir. rendkiv. tanító , ’s pesti fő 

papnevelő-intézeti elöljáró ’s könyvtárnok.

Hazai m űvészet.
K ar ác s  Ferencz úrtól e’ napokban, közlés végett, a’ kö

vetkező „jelentést és ajánlást“ vettük :
„Minden akadályok mellett is elkészülvén valahára Euro

pa’ földképe illy czím alatt:  Europa’ magyar Atflása, 
a’ l e g ú j a b b  p o l i t i c a i ,  g e o g r a p h i a i  és s t a t i s t i c a i  
h i t e l e s  a d a t o k  s z e r i n t ,  a’ p o l g á r i  k o r m á n y z ó k ’, 
k a t o n a t i s z t e k ’, h i r l a  p ol  vas  ó k’, k e r e s k e d ő k ’, u t a 
z ó k ’ és  t a n u l ó k ’ köz  h a s z o n v é t e l é r e ,  n e m z e t i  
m a g y a r  n y e l v e n  XXI t á b l á b a n  legelső k i a d t a  és 
r é z b e  v é s t e  ICaracs Ferencz , P e s t e n , “ bátorko
dom alázatosan esedezni, hogy a’ t. ez. subseribens urak az 
utolsó füzet’ árát, mellyben vannak: Europa, Belgium, Ma
gyarország és az orosz birodalom két táblában, közönséges 
papiroson 24, velinen pedig 40 p. krjával, hozzá adván a’ 
borítékért és czímlapért eső 6 p. krt. is , a’ t. ez. előfizetők’ 
neveivel együtt rézbe metszés végett, legfölebb a’ jövő j a- 
n u a r i u s i  d e b r e c z e n i  v á s á r i g  beküldeni méltóztassa- 
nak , hogy a’ kívánt földképeket akkor megküldhessem. Iía 
kik az egész Atlást kívánják megszerezni és árát a’ kitett ha
tárnapig bekiildendik, az egész Atlást közönséges papiroson 
8 ft. 30 krön. p. p., velinen pedig 14 p. fton. a’ jövő évi jó 
zsefnapi pesti vásárig megkaphatják. Azontúl az egész Atlás’ 
ára 10 ft. 36 kr. és illetőleg 16 ft. 30 k r . , Magyarországnak 
és Erdélynek egyes földképeié pedig 50 kr. leend pengő pénz
ben. —• Magyarországnak n é g y  t á b l á b ó l  á l l ó  ’s igen 
szép papirosú földképe szinte azon határnapig 2 ft. 24 kr., 
azontúl 3 ft. 12 kr. leszen p. p. Az a l s ó b b  i s k o l a b e l i  
i f j a k ’ s z á m á r a  is találtatnak már készen némelly szüksé
gesebb földképek, u. m. Magyarország, Erdély, Galiczia, 
Németszövetség, európai török birodalom, és Nagy-Asia, 
egyenkint 10 p. kr.ért, mellyek lételüket egyedül a’ kegyes
iskolák’ nagyérdemű, a’ tudományokat világossággal terjesz
teni kívánó p r o v i n c i á l i s á n a k ,  főtiszteletű G r o s s e r  Kér. 
János urnák, elterjedésöket pedig szinte a’ kegyes-iskolák- 
beli és más n. t. szerzetes atyáknak ’s tanítóknak , úgy külö
nösen miskolezi ref. lyceumbeli professor t. ez. R e g é t z i  
István urnák — ki igen számosán szokott vétetni tanítványai’

számára — köszönik. Bár a’ nagyobb collegiuruok- ’s más is- 
kolákbeli t. ez. tanító urak is követnék e’ tudományt és mű
vészetet egyiránt előmozdító lelkes példákat. — Találtat
nak ezeken kívül nálam a n g o l  f o l y ó  Í r á s t  tanító köny
vök, mellyek’ nyoma után igen könnyen ’s a’ legrövidebb idő 
alatt meg lehet szépen Írni tanulni. Ara egyegy koncznak 
(négy csomónak) 40 p. kr. — Végre, a’ Miatyánk, Idvezlet, 
Hiszekegy és Tízparancsolat egy huszasnyi térségre a’ legap
róbb betűkkel lévén kimetszve általam , mind magyar, mind 
német nyelven , ezeket is egyenkint 20 p. kron , ezüstbefog
lalva pedig ’s két nyelven 2 p. lton , az illy műritkaságokat 
kedvelőknek megszerzés végett szinte ajánlom. Pesten, no
vember’ utolján 1837. K a r  á c s  F e r e n c z ,  rézmetsző s Eu
ropa’ Állása’ kiadója. Lakásom Osz-utcza, 959 sz.“

Előttünk fekszik az itt érdeklett A t i á s n a k , művészünk’ 
legnagyobb illynemü munkájának, egy példánya, mellyről 
minden tekintetben csupán dicséretest és ajánlatost lehet mon
dani. Karacs ur’ jelessége az Írás- és íöldkópmetszésben or
szágszerte ismeretes, sőt bizvást állíthatni, hogy a külföldi, 
nálunk kézen forgó földképek, a’ véső’ élességét, tisztasá
gát, világosságát ’s a’ formák’ gömbölyiiségét tekintve, az 
övéivel csak fölötte r i tkán , t. i. csak az  i g e n  n a g y  á r ú a k  
’s a’ legelső mesterektől készültek, mérkőzhetnek. Azértis 
fáradhatatlan, de fáradozásinak még eddig csak igen csekély 
jutalmát vett művészünknek ezen és egyéb munkáit a m ű
v e l t e b b  és  g a z d a g a b b  hazafiaknak és az ország’ t u d o 
m á n y o s  t e s t ü l e t é i n e k  annál buzgóbban ajánljuk, mi
vel csak ezek’ élénk és állandó pártfogása tarthatja len a ha
zai mindennemű művészetet a’ felettünk tömérdek kedvezések
kel ’s elsőségekkel biró külföldnek igenis hatalmas concurren- 
tiája mellett. Mióta Karacs ur, ha jól emlékezünk 1809ben, 
művészi pályáját nagy remények és még nagyobb pártfogási 
ígéretek mellett közöttünk elkezdette, azóta, valljuk meg 
igazán , c a t h o l i c  us  p ü s p ö k ö k  és egykét főispán -m  a g- 
n a s  voltak ismét, kik őt művészi, közhasznú fáradalmai közt 
elcsüggedni nem engedék; ellenben a’ számosb közönség s 
a’ tudományos testületek’ nagyobb része sokkal kevesebbet 
tett mind e’ mai napig e’ részben, mint sokak’ hangos haza- 
íiságától ’s némelly tanitó-intézetek’ követelt nagy előhala- 
dásától’s mai felvilágosodottságától várni lehete. Reményijük, 
hogy a’ mi eddig talán figyelmetlenségből, a művész szerény
sége miatt, vagy akarmi más okból elmaradt, azt a legközelebbi 
jövendő, ’s mig még az érdemes férjfiú é l ,  kipótolandja.



A’ „Correspondance d ’Espagne“ következőt jelent \  illa- 
real-d’-Alavából nov. 12dikéröl : ,,A’ király’ fő hadi szállása 
folyvást Amurrióban van, honnan tegnapról szóló tudósítá
saink vannak. lOdikén dón S e b a s t i a n  infans ő felségéhez 
megérkezett. A’ király ’s ő királyi fensége az utóbbi táboro
zás’ fáradalminak daczára is a’ legjobb egészségben vannak. 
A’ legnagyobb lelkesedés éleszti a seregeket, mellyek Casti 
liába visszak ész ölnek.“ 1 ovabba Elisondobol nov. 1 odikeről. 
„E s p a r t e r o 14 zászlóallal Pamplonába érkezett; őt dón 
Francisco G a r c i a  tartja szemmel 15 zászlóalt vezetve; ha 
a5 christinoi hadvezér valamit tenni merészel, az neki igen 
sokba fog kerülhetni. Most már Navarrában valamennyi pyre- 
naeusi völgy V. Károly’ urasága alá visszatért, ’s e’ völgyek- 
szerte mindenütt rend és csend uralkodik.“

A’ nov. 19. „Correspondance d'Espagne“ szerint dón Fran
cisco G a r  c ia  és Go n i  generálok Irurzun’ vidékét’s Ulzama’ 
völgyét mintegy 15 zászlóallal megrakták, hogy E s p a r t e r o -  
nak azon esetre, ha ez Valcarlos vagy a’ Bastan völgy’ irányá
ban valamit kezdeni akarna, ellene dolgozhassanak. — Mint
hogy Espartero a’ most közlött telegrafi tudósítás szerint va
lójában ezen irányban indult ki, meglehet, hogy itt nem 
sokára ütközetre kerül a’ dolog.

A’ ,,Sentinelle des Pyrénées“ egy levelet közöl a’ n-avarrai 
határszélekről, melly november’ lökén költ és szerinte az 
Alava’ , Guipuzcoa’, Biscaya’ ’s Navarra’ juntái által elővett 
rendszabályok világosan mutatják, hogy don C a r l o s  ezen 
tartományokban szándékozik telelni ’s tetemes hadsereget 
alakítani, mellyel kikeletkor uj táborozást kezdend Spanyol- 
ország’ belsejébe. E ’ végre a’ tartományok’különféle pontjain 
uj gabonatárak állíttattak fel és töménytelen juh hajtatott 
össze. Mindennemű hadi szerek, egyenruhák és lábbelik ké
szíttetnek több helyen a’ carlosi zászlóalok’ számára. Min
den zászlóal 800 emberből állatid, a’ mostani hiány önkénte
sek, vagy a’ kórházakból elbocsátott lábadozók , vagy a’ sza
badság’ idejének eltöltével visszatérő katonák által pótoltat
ván ki. A’ pattantyusság újra fog szerkesztetni Onatéban, 
hol uj ágyutalpak is készíttetnek; e’ körülményből azt kö
vetkeztetik, hogy még a’ télen néhány főhely megfog támad- 
tatni. Az uj hadszállitvány, melly tavaszkor induland meg,
20,000 emberből fog állani. Don Carlos és ministerei novem
ber’ 18. vagy 20kán Esteiiába várattak, kik is a’ telet ott 
akarják tölteni. G a r c i a  general 13kán nyolcz zászlóallal 
Cirauquiból Erice felé indult, melly Pamplonától két órányira 
fekszik a’ tolosai utón. Innen ’s a’ körösleg határos falukból 
tartja szemmel E s p a r t e r o ’ mozdulatait. — Don Carlos’ 
hadsegéde, don Jose C a r m o n a  brigádos, Navarra’ másod 
parancsnokává neveztetett.— A’ nov. 21kei ,,Sentinelle“ sze
rint Espartero’ hada beköltözött Valcarlosba.

A’ regens királynénak egy rendelete azt határozza, hogy 
a’ haza azon vitézeknek családjait sajátiul fogadja, kik 1823 
óta a’ szabadságért estek el. A’ kormány hivatalokba helyzen- 
di azokat, kik a’ statusnak tehetségeik által hasznára lehet
nek ; a’ többiek a’ cortestől nyugpénzt kapnak. A’ sz. Ferencz- 
rendi szerzetesek’ előbbi egyháza nemzeti pantheonná fog vál- 
toztattatni azok’ holttesteinek nyughelyéül, kik legalább 50 
évvel holtuk után ezen megtiszteltetésre érdemeseknek Ítél
tetnek.

N é m e t o r s z á g .
Kö l l n ’ (Colonia) városa november' 20dika’ estvéjén egy 

sajnálatos esetnek vala tanúja. Az ottani catholicus érsek, 
Yischeringi báró D r o s t e  Kelemen Auguszt, a’ kormány’ 
parancsára érseki megyéjéből eltávolíttatott ’s Mindenbe vi

tetett. A’ köllni érsekmegye’ jövendő kormányzására nezve 
nov. 15kén költ legfensőbb rendelet’ következtében, az érseki 
székesegyház’ káptalanja felszólittatott az egyházi törvények’ 
(canonok) rendelései szerint olly rendszabályokat tenni, mely- 
lyek az elmnlhatatlanul szükséges hivatali íoglalatosságok 
folytatására megkivántatók ’s az érseki hivatal állapotjához 
mérvék , egyszersmind ezen esetről a’ sz. széket a jónak vé
lendő ajánlatokkal együtt azonnal ’s közvetlenül tudósítani. 
A’ székesegyházi káptalan valóban még azon nap az érsek
megye’ ideigleni kormányát átvette.

Á’ h a n n o v e r a i  h í r l a p  november’ 22kén, az oct. 3Ükéi 
pátensek’ következtében, két cabineti rendeletet közöl, nov. 
lóikén kőiteket. Az első a’ c a b i n e t i  ’s az o s z t á l y o s  m i 
ni  s t e r i u m o k a t , a’ második az uj hódolateskiit tárgyazza. 
A’ s t a t u s -  és c a b i n e t m i n i s t e r  ezentúl egyetlen ta
nácsadója a’ királynak a’ cabinetben , hol az illető tárgyakat 
előadja, az osztályos ministerek’ előadásain jelen van, tőlök 
mindenről tudósítást és számadást kívánhat, rendszabásaikat 
’s rendelményeiket a’ királyi parancs’ bekövetkeztéig felfüg
gesztheti; a’ hivatalok az ő rendelinényeinek ellenmondás 
nélkül engedelmeskedni kötelesek. Minden a’ cabinethez in
tézett irományok önkezéveli fölnyitás végett hozzá vitetnek; 
ő intézi a’ királyi házi, úgy a’ szövetségi ’s külső ügyeket, 
az országos rendek- ’s a’ tartományi gyiilésekkeli vitatkozá
sokat, és az ország’ levéltárát. — A’ s t a t u s -  és o s z t á 
l y o s  m i n i s t e r e k  önállólag viszik igazgatásaikat ’s köz
vetlenül csak a’ király iránt felelősök; magok Írják alá osz
tályuk’ kibocsátványit, de semmi illy es leírás alá nem tehe
tik ezt: ,,különös királyi felhatalmazásból.“ Tudósításaikat 
egyenesen a’ királynak teszik ’s parancsolatokat közvetlenül 
attól, vagy a’ cabinetminister által kapnak. A’ cabinethez 
tartoznak minden törvények, rendeletek ’s általányos igazga
tási rendszabások (egy legközelebb felállítandó statustanács’ 
javaslatadása mellett); az országos költségek (budget) és 
fontosabb pénzügyi rendszabások; a’ rninisterek’ évenkinti 
kormánytudósitásinak ’s a’ havonkinti főpénztári kivonatok
nak vizsgálata ; a’ követeknek ’s efféléknek, ministeri előadók
nak,  főbb hivatalbelieknek, rendgyiilési elnököknek, a’ göt- 
tingai egyetem’ professorainak ’s egyebeknek , valamint a’ 
plébánosok- és prédikátorokénál magasb rangú egyháziak’ ki
nevezése, az ájtatos alapítványi és kolostori méltóságokra ’s 
pracbendákra kinevezés; uj fizetésbe-tételek ’s fizetés-nagyob- 
bitások ; a’ tanácsnoki és magasb czímek’ kiosztása , rangra- 
emelés, holtiglani nyugpénzek, kegyelmi ajándékok, fenyiték- 
beli szolgálattól-elinozdittatások, kivévén a’ bírákat ; a’ ha
lálbüntetés’ vagy holtiglani munkára kárhoztató Ítélet’ meg
erősítése; életkegyelmezés és büntetés’ elengedése; az ité- 
lethozás’ illetőségének egy más, rendes törvényszékre átruhá
zása ; fidei commissumok’ és majorátusok’ alapítása ; karbeli 
fölemelések és férjfiszavazatok’ megadása; külföldi rendek’ 
hordására fölszabadítás; koronajószágok’ eladása vagy meg
terhelése; városi szerkezetek ’s fontosabb nyilványos intéze
tek’ megerősítése; fontosabb szövetségi és külső ügyek; il
letőségi kérdéseknek a’ ministeri osztályok közt eldöntése, 
valamint az azok’ hivatalbeli késedelmezése fölötti panaszté
tel. — Azon rendelet, mellynck az itt közlött kivonatja, vala
mint a’ hódolatesküről szóló is , egyedül S c h e l e  cabinetmi
nister által van cllenjegyezve. Ez utóbbi rendeletben uj hódo- 
lateskii-forma szabatik, melly által, az eltörlött status-alap
törvény iránti hűség’ elmellőztével, csupán a’ királynak és 
utódjainak fogadtatik hűség és engedelmesség. Valamennyi 
köz hivatalt viselő köteles, önkezével aláirt hódolati tanule- 
velet (reversales) négy hét alatt a’ királyi cabinethez bekül
deni.

E g y v e l e g ’ .

B u k a r e s t ,  nov. 12. O d e s s á b ó l  költ újabb tudósítások 
szerint ott a’ dögvészbeli megbetegiilések már jóformán meg
szaporodtak (100 esetet mondanak) ’s még most sincs a’ ra
gály egészen elfojtva, sőt inkább folyvást uj esetek adják elő 
magokat, de csak az elzárt helyeken. Az eleinte hamar el
terjedést leginkább az okozta, hogy a’ kaszárnyában talál
tató asszonyok az olly félelmes dögvész’ kiütése’ hírére a’ ka
szárnyát odahagyták ’s a’ város’ minden részeiben elszéled- 
tek. Az idegenek ezt megtudván, a’ várost nagy részint si
etve elhagyák. Ausztria’ részéről a’ határokon már bátor
sági előkészületek té te ttek , ’s egy őrvonal’ alakítására a’ bu
kovinai határszélekhez 8000 ember rendeltetett.

Már a’ múlt évi nishnji nowgorodi sokadalomkor oda gyü
lekezett orosz kereskedőség között szóba jött egy o r o s z - á 
z s i a i  kereskedő társaság’ alapításának eszméje, melly által 
t. i. délnyugati Azsia’[ szomszéd statusival egyenes kereske
dési közlekedések létesittessenek, melly közlekedések azután 
Orenburg és Tiflis központokból Calcuttáig ’s déli Indiáig 
lennének kiterjesztendők. Ezen terv most — mint némi ha
tározottsággal hallatszik — nem sokára valósittatni fog.

Egy uj csász. rendelet’ következtében 1 S40től fogva minden 
orosz kalmárhajó’ kapitányának született orosznak kell lenni.

Rómából költ hirek szerint, D o r i a  P a m f i l i  György bi- 
bornok (szül. nov. 17én 1772 , VII. P i l i s  pápától 1816 jul. 
22kén bibornokká neveztetett) nov. 16án szélütésben ugyan
ott meghalt.

A’ piemonti hírlap nov. 1 7éről egy a’ m a j o r á t u s o k ’ f e l 
á l l í t á s á t  tárgyazó királyi rendeletet foglal magában. Ma
jorátusok állíttathatnak fel olly személyek’ vagy családok’ j a 
vára, kik a’ status iránt magokat érdemesítették, hanem csak 
olly szabad birtokra nézve, melly 10,000 lírányi tiszta jöve
delmet hoz. A’ majorátusokkal mindenkor egy a’ férfiágon 
folyvást örökösülő nemesi czíin van összekötve.

Egy P a r s o n s  János nevezetű angol arról tett panaszt a’ 
lissaboni brit consulnál ,~hogy őt a’ városban, esti 7 órakor, 
három csendőri tiszt megállította ’s tőle tartózkodási jegye’ 
előmutatását kívánta, holott ő már 20 esztendeig lakott Lis- 
sabonban. Minthogy tehát ollyas jegye nem volt, az őrhelyre 
hurczoltatott ’s ott az egész éjen át fogva tartatott. Más nap 
reggel egy hivatalnok’jelébe vezeték, hol kimutatta, hogy 
brit alattvaló; de amaz erre semmit sem hajtván, őt a’ kiál
lott rósz éjszakán felül még egy moid’or’ lefizetésére Ítélte, 
mellyet mivel le nem fizethetett, minden tekintet nélkül a’ 
brit alattvalók’ kiváltságira, a’ Limoeironevű börtönbe tasziták 
tolvajok és haramiák közzé, kik róla még ingét is leszaggaták. 
— Általában úgy látszik, elég most, ha valaki angol, hogy a’ 
háladatlan portugál nép’j gűnyainakjés utálatának kitétessék.

M e u n i e r ,  a’ kegyelmet nyert királygyilkos, mostanság 
Amerikának különféle részeiben bolyong ide ’s tova kikötőről 
kikötőre, ’s egy statusban‘sem talál menedéket.

PÉIZ-FOLYAM.
B ecs, december'1 2.
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december’ 4. ............................................................................ 4 láb 4 ujj.

Jelentés az l§3§k i ,,!I « n i  V e z é  r’“ 
m egjelenéséről.

A ’ t. ez. Közönség által ezen megkülönböztetve 
méltatni szokott kalendáriom 14 nap alatt elhagyaiulja 
a’ sajtót L ä n d e r e r ’ könyvmiihelyében. Mint eleve 
igértetett évenkénti bő vittetése, a’ megjelenendő folya
mat 1838dik évre 6 ívvel leszen bővítve, ’s megjele
nésének szükséges késedelmét nagyobb tökélylyel pó
tolja ki; mert czélja nem a’ hirtelenkedő megjelénés 
szokott lenni — hogy másokat megelőzve csak a’ nye
reség’ elkapásán, nem pedig a’ köz kívánat’ kielégí
tésén igyekeznék, mint gyártatva készült kalendário- 
mainknál az eset — hanem valódi javitoltság; ez pe
dig szükségessé teszi a’ későbbi megjelenést, hogy 
olvasó-részében minél újabb tárgyakat adhasson, sche- 
matismusát pedig, mivel folyvást hivatalbeli változá
sok történnek, mindenkor az esztendő’ végére marad
ván megjelenésével, az egész évbeli minden hivatal
változások’ beigtatásával lehető legnagyobb tökélyre 
hozhassa; és épen ez által teszi azt kétség kívül, hoo-y 
rendeltetését értvén, annak igyekszik megfelelni °’s 
ezzel, nem pedig hirtelenkedő megjelenésével vezéri 
elsőbbségét kivíni az idő előtt megjelentek ’s igy ter
mészetesen hiányosok felett.

Pesten, nov. 28dikán 1837. (1)

Figyelmeztetem a’
Hazai ’s Külföldi Tudósítások

iránt.
Nemzeti Újságunk a’ Hasznos Mulatságokkal és Hir

detésekkel együtt a’ jövő 1838ban is eddigi alakjában, 
legolvashatóbb, tiszta festékü betűkkel fog megjelenni. 
Eddigi ára szintén megmarad , félévre t. i. Pesten és 
Budán házhoz küldve boríték nélkül 8 fr .; borítékban 
9 fr.; postán pedig 10 fr. vezédulában. Olcsóbb árt 
évenként 200 Ívnél többre terjedő lapokért már kívánni 
sem lehet. A’ kik t. ez. Pártfogóink közül legszebb 
fiumei velinen kívánnák járatni hírlapjainkat, a’ kitett 
díjhoz még 4 vfrtal járulni, ’s ebbeli kívánságukat a’ 
tisztán leirt vagy nyomtatott czímzet’ beküldésekor 
nyilvánítatni méltóztassanak. Az előfizetési pénz’ mi
nél előbbi beküldését kérjük. Azon t. ez. Olvasók kik 
újság-járatási helyüket változtatni szokták, leglaná- 
csosabban az alulirt hivatalnál fizethetik le a’ szokott 
fél vagy egész évi díjt. A ’ tévedések’ és panaszok’ ki
kerülése végett szükség, hogy mind a’ czimzelek t e l 
j e s e n  és hibátlanul, mind az utolsó posta, honnan

t. i. kapják t. ez. Pártfogóink hírlapjainkat, pontosan 
jegyeztessenek fel. Előfizetni lehet minden r.s. k. pos
tahivatalnál, Pesten pedig a’ kiadó tulajdonos K u l 
ts ár ístvánné’ házában, Zöldkertntczában , 498d. sz. 
alatt. Költ Pesten nov. 22dikén , 1837.

A’ Nemzeti Újság' hivatala. (1)

FJőfizclési jelentem.
A’ nm. m. k. Helytartó Tanács’ kegyes engedelmé- 

v e l, a’ pesti „Tsa d a h o z ó d á s i  és Á r v e r é s i
hírlap“ (Kundschafts- und Auctionsblatt) jövő 1838d. 
évijan. 1. napjától kezdve, hetenkint kétszer, u. m .:

k e d d e n  és p é n t e k e n
(kivévén az ünnepnapokat) jeleneiül meg. Midőn ezt 
ezennel közhírré tcszsziik, ’s előfizetőink’ sok rész
beni óhajtását ezáltal teljesítjük, egyszersmind meg
jegyezzük: 1) Az előbbi előfizetési ár, u. in. Buda’ 
és Pest’ számára félévenkint házhoz küldve 3; postán 
bérmentes elküldéssel a’ belföldre 5 forint váltóban. 
2) Ezen lap minden jelentéseket az itteni hírlapoknál 
hamarabb közöl (mivel amazok egy vagy két nappal ké
sőbben jelennek meg). 3) Annak bizonyságául, hogy 
nem annyira a’ pénznyerekedést mint lapjaink’ sebe
sebb elterjedését’s közhasznúságát vettük czélu l: a’ be
iktatásijárandóság a’ legolcsóbbra határozlatolt, u.m.:  
e g y  n y o m t a t o t t  s o r é r t  (40 betű) 6 kr. váltó
ban; azonban t. ez. előfizetőink ennek is csak felét
u. m. 3 váltó krt fizetőidnek; egy nyomtatott mellék
letnek egyszeri hozzácsatolásáért és kihordásáért 1 
frt. 30 kr. váltóban. 4) A’ kihordatás ezután nem az 
eddigi bérlett kihordók, hanem saját hivatalunk’ szol
gái által eszközöltetik; a. o. az előfizetési járandóságot 
is nyomtatott nyugtatvány mellett csak ezeknél vagy 
a’ hivatalnál kérjük letétetni.

Legbuzgóbb iparunk továbbra is oda lesz irányozva, 
hogy a’ sokoldalú jelentések’ fölvétele, a’ megérkezett 
idegenek’ gyors jelentése, a’ honi termékek’ árának 
stb. és a’ meghaltak’ hirüladása által t. ez. előfizető ille
nek még teljesebb megelégedését nyerhessük meg.

Weber és König,
a’ cs. k. kiváltságos tudakozódási, árverési 

cs szolgálali hivatal’ tulajdonosai, ( l )

II i i* <i e t an ó n y .
Az 1838clik évre a’ marmarosi kir. kamarai urada

lom’ számára megkivántató pálinka’ előállítása végett 
f. e. december’ ü k én  S z i g e t b e n  az igazgatási cú-

riában nyilványos árverés fog tartatni. — Ugyanis a’ 
s z i g e t h i tiszttartóság’ számára

megkivántatik . . . .  230..000 iteze tiszta gabona-
és . . . .  15,000 „ „ szilvapál.;

a’ k ö n i g s f e l d i  erdész- és számtartó-hivatal’
számára.......................................................  42,000 iteze,

a’ k ő r ö s m e z ő i  hivatalok’ számára . 86,000 ,,
a’ r a h o i „ „ . 98,000 „
a’ v i s s ó i  „ ,, . 6,000 ,,
18 fokú tiszta gabonapálinka. — A’ szállitványok ré- 
szenkint 5000 itezényi ’s a’ körülményekhez képest 
nagyobb mennyiségekben kiáltatnak ki. Egy harmad
rész beszállításának határideje jövő évi januarius’ vé
gére , a’ hátralevő kétharmadrészé pedig szinte 1838. 
évi április’ végére határoztatok. Kiknek a’ szállításhoz 
kedvök van, a’ fent kijelelt napon, szükséges bánat
pénzzel vagy készpénzben, vagy statuskötelezvények
ben (mellyek niindazáltal csak kereskedő-csarnoki becs
ben fogadtatnak el) ellátva, — Szigetben megjelenni 
ne terheltessenek. Szabad tetszésre hagyatik Írásbeli 
ajánlatokat is 1837 évi december’ lOkéig az igazgatási 
elnökséghez beküldeni, mellyek a’ bevégzett élőszó- 
vali árverés után felnyittatni ’s kellő figyelembe fog
nak vétetni. Mindazáltal magában értetik, hogy az 
efféle írásbeli kinálkozás mellé a’ kiszabott bánatpénz 
is, melly az átveendő egész szállitvány árának 10 
pcentumából á ll, hozzá csatoltassék. (1)

H i r d e t é s .
P i n k a f e j  tek. ns. Vas vármegyében, Stájer’ es 

Ausztria’ határaihoz közel, valamint a’ hires és igen 
látogatott tárcsái vas fürdőhez egy órai távolságra 
helyzeti népes mezővárosban levő p a t i k a ,  hozza tar
tozandó egyemeletü, hat szobából és egy jól elrendelt 
patikához szükséges hajlékokkal ellátott, erős mate- 
ri u lé kl» ö 1 épült, cserép-zsindeles házzal, hozzátartozó 
földekkel és erdővel együtt, örökben eladatik ; vagy 
ha ez nem sikerül, több esztendőre árendába bocsát- 
tatik. A’ venni vagy árendálni szándékozók, magokat 
jelenthetik (Kőszegen keresztül) Pinkafőn

Mayerhofer László, 
pinkafői patikásnál. (1)

H i r d e t é s .
A’ nagymélt. magyar kir. udv. Kamara’ rendelésé

ből ezennel közhírré tétetik, hogy néhai J u r a n i c s  
A n t a l  volt győri megyés püspök’ hagyományához

tartozó külÖnbféle javak és eszközök, u. m. üveges 
hintók, utazó félfedeles és más kocsik, lószerszámok, 
egynéhány darab arany és ezüst emlékpénzek, drá
gakövek, keresztekben és gyűrűkben; ugyszinto 
arany keresztek és lánczok, tobák-szelenczék, ezüst, 
u. m. evő- ’s kávéeszközök, gyertyatartók, képek, tük
rök , függő lámpások, órák, szőnyegek, asztali 
ékességek, és ruhák, végtére mintegy 500 akó ré
szint nemesebb borok és ürmösök, u. m. rákosi, som
lai, ruszti, tokaji ’stb. hordók nélkül, december hó
nap’ Ildikén és utána következő napjaiban délelőtti 
órákban 9 órától kezdve egy óráig a’ győri püspöki 
residentiában kész pénzbeli fizetés mellett a’ legtöbbet 
ígérőnek nyilványos kótyavetye’ utján el fognak a- 
datni. (2)

Három - orvosi hivatalra
esztendei 200e.fr. fizetéssel t. ns. Csongrád vgye’ ré
szére alkalmatos férjfiu kerestetik; a’ vállalkozóknak 
a’ tárgybeli alapos ismereteiket ’s gyakorlatukat tanú
sító bizonyítványokkal ellátott folyamodásai (előre le
fizetett postabér mellett) a’ fentisztelt megye’ alispá
njai hivatalánál jövő 1838dik év’ februarius hava’ kö
zepéig elfogadtatnak. (2)

Rűnyvnyomtató - in tézet’ hirdetése.
Alulírtunk van szerencséje a’ tisztelt Pnblicummal 

megismertetni, hogy nemes Mosony vármegyében ke
belezett M a g y a r - Ó v á r  kiváltságos városában, ki
rályi kiváltság mellett, már esztendő előtt állított lé
gyen k ö n y v  n y o m t a t ó  - i n t é z e t e t .  Közhírré 
tétele ezen intézetnek mindeddig halasztatott; mint
hogy az intézet csak most lépett olly tökéletességre, 
hogy tulajdonosa minden tekintetben a’ vele dolgoz
tató tisztelt Publicumnak megelégedését remélheti, és 
ajánlja is azonnal kész szolgálatát. Bir ezen intézet 
mindennemű megkivántató legujabb-divatu betűkkel; 
aprólékos munkák’ — mint, teszem, meghívó bite
tek’ , alkalmi versek’ nyomtatására kiilÖnbfélc sziliek
kel. — Találtatnak továbbá benne többféle imádságos 
könyvek, kalendáriomok, és más egyéb tárgyak a’ 
könyvkötő urak’ számára. Ajánlja 'pedig a’ tulajdonos 
különösen a’ nyomtatásbeli munkák’ tisztaságát’s gyor
saságát; a’ festékek’ jóságát, és a’ nyomtatandó tár
gyak’ nyomtatási legillendőbb árát. Magyar-Óvárott, 
nov. 16dikán 1837. C z é h  S á n d o r ,

az említett kiváltságos könyvnvom- 
tató-intézet’ tulajdonosa.

Nyomtatja Wigand Fridrih Kár.



POZSONY, pénteken 4 6 . szám. D E C E M B E R '  8 .  1 8 3 1 .

T a r t a l m a :
• ’ honi political ’s nempoliticai tárgyak , neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részreliajlatlanabb közlése; a’ kiilfölcli po
litical tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi ujság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában njlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok , közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató ezikkek; a’ pénz’, statuslcvelck’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s k i adj a

Balásfa lv i  Orosz József.

F e l t é t e l e k :
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken ; —- 
Télévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint , postán borítékkal 4 fr. 2't kr. — — 
Előfizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiddé tulajdonos 
nál, Wigand Károly Kridrik házában; P e s t e n  
L'üskúti Länderer Lajos' könyvmühclyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’czím alatt küldetendök : „A’ Hírnök* 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban«* — A’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké-* 

rétik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország-.
Hiteles privát levelezésnél fogva tudjuk, hogy 

Ő cs. kir. ap. Felsége a’ székes-fej érvári főkápta- 
la.ii’ éneklő-kanonokát, F a r k a s  Ferenczet, nagy
préposttá;— P u r e t i c s  Jgnáez őrkanonokot ének
lő-kanonokká; — P en  dl Ferencz székes - kápta
lani főesperest őrkanonokká; F a r k a s  Imre budai 
főesperest székes-káptalani főesperessé kinevezni; 
továbbá

D a n k o v s z k y  Gergelyt, a’ pozsonyi kir. aca- 
demiában görög nyelv’ és liíeratura’ professorát, a’ 
nagyobb nemű tudósi érdempénzzel megajándékozni 
kegyelmesen mélt áztatott.

A’ nmeit, magyar kir. nelv. Kamara S z l o v á c s e k  Ferencz 
bártfai kir. sószedőt (perccptor) saját kérelmére hasonló mi
nőségben Gácsra helyezte á t ;  •— S c h u l l e r  Leopoldot pe
dig,  a’ tokaji kir. sóhivatal’ Írnokát, ottani kir. tutajmesterré 
nevezte ki.

A’ tiszáninneni kir. koronái szab. K e r ü l e t ’ tisztujitása 
november’ 9. és lOkén tartatott, G r o s s c h m i d t  János ur , 
kir. kincstári tanácsos’ és ugyanazon kerület’ ’s a’ kir. kincs
tári bácsi uradalmak’ főigazgatója’ , mint királyi biztos’ elnök
sége alatt; a’ választások szavazás által mentek véghez illy- 
képen: kerületi kapitány: M a n o j l o v i c s  Lázár;  belső ta
nácsbeliek: G y ő r y  János,  K l a i c h  Áron, \  i s s y  Kristóf; 
főjegyző: J o c z i c s  Áron;  aljegyző: H a i 11 Miksa; kiadó: 
P e i c s  Simon; ügyész: M a r ó c z y  Ignácz ; számvevő Kés- 
m á r  k y  József; é p ü l e t e k r e  ügyelő: M n c s a j o v  J.-inos ; ír
nok:  B e n i c h  Antal; selyemtenyésztésre ügyelő: P o p o -  
v i c s  János; külső tanácsbeliek: S i n k a y  János, I l a i l l  
Miksa, Késni  á r  ky József, M a r ó c zy Ignácz, P e t r o  v i es  
János (kerületi pénztárnok) , C s o k i c s  György, G o m b o s  
Károly, G a v a n s z k y  József, B r a n o v á c s k y  István; 
E s z t e r g o m y  György (csendbiztos) , G o m b o s  P á l , K i s s  
Lórincz.

A’ m. t. t á r s a s á g ,  szünnapjai’ elmúltával, első kis gyű
lését november’ 20án tartá, mellyben I. V á l l a s  Antal, az 
igazgatóság által a’ mathematical osztályba ujonan kinevezett 
helybeli r. tag , székét a’ Ludolphi számot több ívek’ érintői 
által kifejtve tárgyazó értekezés’ olvasásával foglalta el, inelly 
az Évkönyvek’ IV. kötetében fog megjelenni. II. Előterjesztő 
a’ titoknok a’ berlini és lissaboni tudományos academiák’ le
veleit, mellyeknek elsője mellett a’ porosz academia’ újabb 
munkái érkeztek ; az utóbbiakban a’ m. t. társaság a’ portu
gál t. társasággal kötendő viszonyra felszólittatik. 111. Va s s  
László t. t. az ülést több rendbeli, hazánkat illető, külföl
dön levő tárgyakról tudósitá , miket a’ Tudománytár’ köze
lebbi füzete közölni fog. IV. A’ Tudománytár’ számára bekül

dött két nyelvtudomán} i , két történetirási ’s egy mathema
tical értekezés vizsgálat alá bocsáttatott. \ . E g y  külön nyom
tatás végett beadott philosophiai kéziratnak bírálók rendel 
tettek.

A u s z t r i a .

Becs , dec. 6-
A’ porosz királyi herezeg’ tiszteletére adott udvari concert- 

nél özvegy Császárné O Felsége fogadá a’ magas vendégeket, 
minthogy Császár és Császárné Ő Felségök gyengélkedés 
miatt nem lehettek jelen. Ezen gyengélkedés azonban már 
elmúlt. Szombaton özvegy Császárné O Felsége a’ herczeg’ 
tiszteletére nagy ebédet adot t ,  mellyre a’ badeni nagyher- 
rzegnő herczegkisasszonyaival együtt , úgy a’ porosz királyi 
és H o h e n z o l l e r n  herczegek valának hivatalosak. Délelőtt 
a’ herczeg a’ diplomatakar’ ’s az itteni generalság’ udvarlását 
fogadá, az utóbbiak közt S z á s z - K o b u r g  Ferdinand her- 
ezegét is , kinél utóbb viszontlátogatást tett. — Tegnap 
ugyancsak A u g u s z t kir. herczeg’ tiszteletére M e t t e r n i c h  
herczegnél vala nagy ebéd , mellyen az egész diplomatakar 
jelen volt. 4dikén K á r o l y  Főherczeg ada ugyanezen királyi 
herczegnek nagy ebédet, mellyre Szász-Koburg Ferdinand 
herczeg is hivatalos vala. Auguszt kir. herczeg ma reggel 
szándékozott útját Berlinnek folytatni. — J á n o s  cs. k. Fő
herczeg hoszú Htjából ide ma reggel kivánt jó egészségben 
megérkezett.

Ő Felsége a’ Császár, a’ német szövetségi gyűlésnek 1836- 
dik évi augustus’ 18dikán tartott ülésében a’ statusvétkesek’ 
büntetése ’s kölcsönös kiadása felett hozott törvény’ követ
k e z t é b e n  megpararancsolta , hogy ezen szövetségi határozat 
egész foglalatja szerint a’ német szövetséghez tartozó status
aiban pontosan megtartassék ’s végrehajtassék.

Aagybritannia.
A’ királyné nov. 23án incognito az olasz operában megje

lent ’s páholyának függönyeit behuzatta, hogy magát a’ pub
licum’ szemei elől elrejtse.

Nov. 23kán a’ f e l s ő h á z b a n  S h e f f i e l d  egy kérelmet 
nyújtott á t ,  mellyben a’ re  f o r m b i l i ’ némi hiányai miatt 
tétetik panasz és orvoslás kívántatik. B r o u g h a m  lord, ki 
a’ kérelmet pártolá, ez alkalommal oda nyilatkozott, mikép 
erősen megvan győződve, hogy a’ reformbill nem felel meg 
a’ kitűzött czélnak ; minélfogva ó azt hiszi, hogy egyáltalá
ban szükséges rajta uj változtatásokat tenni, mellyek nem 
egyes mellékdolgokra szorittatnának, hanem magát a’ rend
szabály’ lényegét illetnék; névszerint a’ választójognak na
gyobb kiterjedést kell nyernie. E ’ nyilatkozás, inelly jófor
mán megegyez W a k l e y ’ és társai’ radical kivánataival, nagy 
érdeket látszott a’ házban gerjeszteni, a’ nélkül azonban, hogy

reá valaki ellenészrevételt tett volna. — Az a l s ó  h á z b a n  
B l e w i t t  némelly más munkálatok’ bevégezte után jelenté, 
mikép 29én indítványt teend az iránt, „hogy a’ ház’ kivált
ságainak durva megsértése, ha valaki valamclly tiszteletre
méltó tagnak e’ házban iilhetésí jogát vagy igényét másképen 
mint a’ törvények ’s ezen ház’ rendszabásai szerint benyúj
tott kérelemlevél által támadja ineg vagy kétségbe hozza; —* 
továbbá hogy mindazon összeköttetés, mellyre a’ ház’ vala
melyik tagjának választása elleni kérelemlevelek’ pártolására 
gyűjtendő aláírások végett bizonyos számú személyek lépnek 
egymással, ’s illy aláírásoknak vagy ezek’ egy részének e’ 
végre fordítása nem egyéb, mint az alattvalók’ szabadságai
nak megtámadása.“  — J. R u s s e l  lord oda nyilatkozók, 
hogy ha világosan kisülne, hogy valaki a’ fonálló törvényt 
pártczélokra csavarni ’s némelly szemlátomást helyes és tö r 
vényes választások’ megsemmisítésére próbát tenni szándé
kozik, komoly megfontolás’ tárgya leend: valljon nem szük
séges e eszközökről gondolkodni, illy es próbatét’ meghiúsí
tására? — J. Russel lord’ nyilatkozását a’ ministereknek bár- 
inilly szint viselő barátai mindnyájan lelkesült tetszéssel fo
gadták. — Azután a’ kincstár’ cancellárja (pénziigy-ininister) 
kele föl ’s indítványt tön egy biztosság’ kinevezése iránt, 
melly az udvartartási költségek’ (civilliste) megvizsgálása vé
gett ülne össze, mielőtt e’ kérdés az uj kormány alatt elha
tároztatnék. A’ pénziigy-minister c’ tárgy fölött igen hoszit 
beszédet tarta ’s körülményes részletekbe bocsátkozék, úgy 
hogy ezen indítvány a’ ,,Morning-Chronicle’“ öt egész óriási 
hasábját foglalja e l ,  de a’ mellyből mi csak a’ következő 
igen rövid kivonatot közöljük: ő t. i. a’ házat leginkább azon 
körülményekre figyelmezteté, mellyek által V i c t o r i a  ki
rályné’ trónralépte e’ tekintetben a’ férfi trónutódétól külön
bözik; mivel 1) a’ királyné személyes vagyonnal nem bír; 
2) a’ hannoverai jövedelmekben nem örökösödik; 3) udvará
nak másformának kell lenni, mint minő egy királyé vagy 
ennek hitveséé. — „HL G y ö r g y  —- úgymond továbbá —• 
rendes örökségi jövedelmeinek összeségét átadta a’ statusnak, 
’s azért a’ parlament meghatározott udvartartási költséget 
rendelt számára. Innen ki voltak véve a’ történetes jövedel
mek (casual revenues) , ugyszinte a’ koronának törvényes jo 
gai (droits) és Lancaster ’s Cornwall herczegségek’ jövedel
mei. IV. V i l m o s  nem csak az őseitől átadott örökségi, 
hanem a’ történetes, az úgynevezett „droits“ és gibrallari 
jövedelmekről is lemondott, mellyek 70,000 font sterlingre 
mentek ’s most már a’ statusjövedelmeknek egy részét teszik. 
Egyszersmind pedig egy másik nagy és üdvös változtatás is 
té te te tt ,  azon elv állíttatván fel, hogy a’ statushivatalok’ szá
mára fordítandó költségek mind választassanak el a’ koroná
tól. IV. G y ö r g y  alatt az udvartartási költség 1,193,905, 
az utolsó király’ halálakor pedig 1,095,994 font sterlinget 
tön, ’s elég volt a rra ,  hogy ő felsége ne kénytelenittessék 
sem adósságokat csinálni, sem népét rendkívüli fizetésekkel

Adatok a’ m agyarországi Játékszínekről.

Játékszín! előadásoknak legrégibb nyomát Magyarország
ban B r a x a t o r y ’ „ L e t o p i s o w e  K r u p i n s t j i “  (azaz 
Korponai évkönyvek, 1810, lap 68) czímü munkájában talá
l om,  melly u tán , már 1636ban evangelicus diákok Korponá- 
ban (t. Zólyom vármegye’ sz. k. városa) színjátékokat adtak 
elő , hihetőleg tót nyelven. — P o z s o n y b a n ,  némellyek 
szerint, a’ német játékszín már 1730ban elkezdődött ( S á n 
d o r ,  Sokféle VII. 1. 60.) -— B u d á n  a’ publicumot legelő
ször 1760ban vándor színészek mulattaták ,,a’ vörös süldisz
nónál“  a’ várban, későbben a’ Vizi - városban a’ „fejér ke
resztnél“ rögtönzött darabokkal, részint gyermekek , részint 
bábok által (Schematism. Buda , 1. 412.) — A’ játékszíneket 
tárgyazó legrégibb kormányrendeletet 1772. derember’ 7éről 
találtam , miszerint az effélék ünnepnapokon csak 4— 11 est- 
veli óra közt adathattak. Ezen rendelet a’ vándor ccmieuso- 
kat illethette, miilyenek Magyarországban mindig találkoz
tak. — P e s t e n  a’ legelső játékszín 1774bon egy régi vé
delmi rondellából építtetett , ’s B e r n  e r  Felix’ gyermektár
sasága által augustus’ 14én az „indiai özvegy“ czirr.ü vígjá
tékkal nyittatott meg. Erre következett M a r in e 11 i ’s az egy
kor hires V á r i - t á r s a s á g  (Kornb. Lexic. 531 lap.) — A’ 
mostani pozsonyi játékszínt 1776ban C s á k y  György gróf 
építtette ; 36,000 forintba k e rü l t , ’s „Mediciak“ czímü szín
játékkal nyittatott meg. Közel hozzá egy nyári színház is 
volt a’ köznép’ számára (talán ugyanaz , melly 1730ban ké
szült). Ennek jövedelme az uj színház’ építésére fordittatott. 
Ugyanott 1778ban egy v a d  v i t a  h á z  (Hetzhaus) is ujonan 
építtetett. (Korab. Lexic. 570 lap.) Pesten is volt illyes vad
vita, melly 1795bén eltöröltetett. — A’ harmadik játékszín

K a s s á n  építtetett és 1781 ben nyittatott meg. (Korab. Lex. 
291 lap.) — A’ negyedik B u d á n  1784ben állíttatott fel. — 
Az ötödik P e s t e n  1812ben februarius’ 9én nyittatott meg. 
— A’ hatodik N a g y s z o m b a t b a n  létesült 1832. — A’ 
bártfai fürdőben saját játékszini épület van. — Ma g y á r  szín
ház Pesten 1790ben „Igazházi vagyis a’ Polgármester“ czí
mü vígjátékkal kezdetett meg; ’s 1790ben már 50nél több já 
tékszini darab volt magyar nyelven; szintannyi más forgott 
kéziratban. — Az első énekesjátéköt (opera) S z á l k á i  An
tal irta ezen czím alatt „Pikkó herczeg és Jutka Perzsi,“ 
melly a’ budai színházban adatott 1792bcn. (Tud. Gyűjt. 62. 
szám, hol a’ későbbi énekes játékok is megneveztetnek.) *— 
L o s o n c z o n  a’ református diákok 1790 körül évenkint, az 
esztendőnkinti vizsgálatok’ elvégezték el júliusban, a’ colle
gium’ udvarán já tszo ttak ; 1795ben magam is jelen voltam. 
S z. F e j é r v á r o t t  építtetett a’ legelső magyar színház és 
1818ban October’ l l én  nyittatott meg. — M i s k o l c z o n  a’ 
második 1819ben kezdetett el. (Már régen elkészült.) -— A’ 
harmadik uj magyar színház P e s t e n  1837ben nyittatott meg 
augustus’ 22én. — A’ bányavárosodban magyar színjátékok 
vándor színészek által legelőször 1826ban adattak. Ú j b á 
n y á n  a’ társaság 4 hétig játszott. -— Az első magyar b a l 
l e t  Pesten 1826ban junius’ 26án adatott. -— A’ német ván
dor színészek’ eltávolítására 1832ben adatott ki a’ legelső 
rendelet E s z t e rg  o m vármegyéből. — A’magyar színészet
nek előbbi történeteit Pesten ’s Budán megírta E n d r ő d y  
„Magyar Játékszín“  czímü munkájában, P es t ,  1792. Vesd 
ezzel össze G a a l ’ „Magyarok’ játékszínét“  is , Brünn 1820. 
Élőbeszéd. ■— S z e r b.nyelven a’ budai színházban egy mű
kedvelő társaság először 1820diki augustus’ 22. és 26kán já t 
szott. — Hogy félre ne értessem, megjegyzem i t t , hogy a’

fentebbiekben csak sajátlag színészi előadásokra szánt épüle
tekről vala szó. Ezeken kívül az országban különféle helye
ken vannak színhelyek, mint p. o. Temesvárott az úgyneve
zett görögvárosházban, hol tánezterem is van. Mióta? nem 
tudom.— Kis-Martonban, Sopronban, Kőszegen, Füreden, 
Zágrábban, Eszéken, Varasdon is vannak színpadok. — Ú j
bányán már 1804ben volt az úgynevezett S z e n t - 1 vá n y i- 
házban egy csinos színpad felállítva. Most, mint hallom, egy 
városi épületben van. —- Ugyanakkor Selmeczen is volt egy 
játékszín. Mind a’ két helyen német színdarabok adattak, ré 
szint műkedvelők által, mellyek különösen jól ütöttek ki. —- 
D e b r e c z e n b e n  szinte már régtől fogva (mióta?) van j á 
tékszín, mellynek körülményeiről épen semmi tudomásom 
sincs. — N a g y - V á r a d o n  1819ben S á n d o r f f y ,  várme
gyei főorvos, egy szép magyar színpadot állított tulajdon 
házában. K o m á r o m b a n  régóta volt egy színpad a’ gróf 
Z i eh y-házban , hol vándor német színészek gyakran beszál- 
lottak. Oda az első magyar szinésztársaság (Kilényié) 1819- 
b e n jö t t ,  ’s majd o tt,  majd Győrött já tsz o t t , még pedig köz- 
ben-közben német nyelven is. — A r a d o n  a’ színpad II e r- 
s c h e l  izraelita’ házában van. Ott 1820ban egy magyar szi
nésztársaság énekesjátékokat is adott ,  még pedig minden 
harmadik héten németül. — P a k r a c z o n ,  Posega Várme
gyében i s i i b e n  J a n k ó  v i c h n é ,  akkori földesasszony, az 
urasági udvarban egy csinos színpadot állított fel, ’s magá
ban e’ helységben találkozott egy műkedvelő társaság, melly 
nagyobb részint K o t z e b u e ’ színdarabjait játszotta. Ekkor 
Posegán, Verőczén ’s Uj-Gradiskán is adattak műkedvelők 
által színjátékok. — J á s z b e r é n y b e n  1827. a’ község’ há
zában állíttatott egy színpad, ’s az ottani iQuság magyar nyel
ven több darabot játszott. — Ugyanazon évben februarius’

Tisztelettel kéretnek t. ez. Előfizetőink, méltóztassanak a’ „ I lilM ltík  és S z á z a d u n k “ czímü társlapok’ 1838dik évi folyamatja iránt ren
deléseiket a’ szokott előfizetési utakon haladék nélkül megtenni, részint hogy a’ borítékczímek jó eleve kínyomatván, a’ megrendelt példányokat annak 
idejében az illető helyekre elküldhessük; részint pedig hogy azokkal teljes számban szolgálhassunk; mivel tetemes költségekkel járván e’ vállalat, sok fe
lesleges példányt néni nyomathatunk.



terhelni- at’ korona’ méltóságánakfentartására. III. Gy ö r gy  
uralkodása alatt, mit némelly tagok nem fognak bámulás nél
kül hallani, a* korona 12,705,461 font sterlingnyi jövedelem
mel birt. E’ tömérdek pénzből ugyan 2,600,000 ft. st. sta
tusköltségekre, a’ hajóhadra, ágyukra stb. fizettetett, ugy- 
szinte az admiralsági jogokból is 5,372,837 ft. st. levonandó. 
mindazáltal a’ koronának még roppant jövedelme maradt.“  — 
S p r i n g - R i c e  aztán a’ másik pontot érinté , előszámlálván 
azon summákat, mellyeket An n a  királyné’ ideje óta az ud 
vartartási költségek’ fejében tett adósságok’ fizetésére aján
lott a’ parlament , és azok III. György’ 60 kormányéve alatt 
3,SÍ 1,000 sterlingre mentek. — „Mielőtt tehát — úgy mond 
Spring-Rice — a’ ház az udvartartási költséget meghatároz
ná , felettébb keveset ne ajánljon, hogy a’ korona ne kény- 
telenittessék adósságai’ fizetése végett a’ parlamenthez já 
rulni.“

November’ 24ikén az alsóház lord R u s s e l l ’ indítványára 
több, a’ liáz’ dologrendét illető határozatokat fogadott el. 
A’ választás iránti kérelmek’ mikori felvétele felől lord Rus
sell ekkép nyilatkozott: ,, A' választásokat illető legelső kére
lem december’ 12ikén vétessék fel ’s igy a’ karácsoni ünne
pekhez igen közel, melly időben igen bajos lesz a’ tagokat 
elegendő számmal gyűjteni fel. Én azt javaslom, hogy a’ 
ház üléseit karácsonnaptól kezdve egész februarius’ lső nap
jáig halaszsza el ’s a’ választási kérelmeket csak akkor vegye 
fontolatra ; de minthogy a’ ház e’ szünidőt igen hoszűnak 
vélhetné ’s talán csak két hétre akarná kiterjesztefni, ezen 
esetre azon pótlékjavaslatot teszem , hogy a’ legelső válasz
tási kérelem csak a’ ház’ isméti összejövetelekor vétessék fel.“ 
Erre P e e l  Robert és lord S t a n l e y  ellenvetéseket tevén, 
végre lord Russell oda nyilatkozott, hogy majd december’ 
7dikén fogja a’ napot meghatározni, mellyen az érdeklett 
kérelmek tanácskozás alá vétessenek ; egyébiránt most azon 
kérdés iránt sem nyilatkozott, valljon e’ kérelmek ez úttal is, 
mint eddig szokás volt, biztossághoz, vagy pedig egy uj tör
vényszékhez fognak e utasittatni.

November’ 21kén a’ pallmalli reformclubb-házban több 
mint száz szabadelmii tag gyűlést tartott. D o u g l a s  TI a 1- 
l y b u r t o n  lord viselte az elnökséget. O’C o n n e l l ’ indítvá
nyára, mellyet Edm. E l l i c e  ’s E b r i n g t o n  lord pártolá- 
nak , azon határozat hozatott, hogy egy küldöttség nevez
tessék ki, mellynek tagjai legyenek Anglia’ részéről : E b r i n g 
t on lord, E l l i c e  és C. D u l l e r ;  Skóczia' részéről: H al 
l y b u r t o n  lo rd , F e r g u s o n  és B a n n e r m a n n ;  Irland’ 
részéről: O ' Co n n e l l ,  S h i e l  és F r e n c h ;  melly küldött
ség R u s s e l l  lordhoz járulván , terjeszsze elébe , milly szük
séges legyen a’ választóbiztosság’ kinevezését addig elhalasz
tani, míg a’ választási perlekedések’ eldöntését tárgyazó tör 
vényen javítás nem tétetik.

Broadsoardban (Yorkshire) az uj szegénytörvény’ behoza
tala’ következtében háborgások történtek, mellyek a’ katona
ságnak közbejárulását tevék szükségessé ’s csak vérontás 
után csillapittattak le.

A’ Q u e b e é b ö l é s  M o n t r e a l b ó l  Londonba érkezett le
velek octobcr’ 28ikáig terjednek. A’ kormány ez időben erő
sen elhatározottnak látszott, Alsó - Canadában a’ rendet és 
csendet fentartani. Halifaxból e’ végre seregek küldettek az 
alsóbb vidékre, egyszersmind ennek kormányzója Írásban 
kérdést tett a’ felső-canadai kormányzónál, szükség’ esetén 
mennyi katonát fogna ez neki segédül küldhetni. „Mind’“ — 
felele spártai rövidséggel sir Francis H e a d  — mivel ő Fel- 
ső-Canada’ polgárkatonáinak (Miliz) és lakosinak többször 
bebizonyított loyalitására most is teljes bátorsággal támasz
kodható. — Ugyancsak Montrealból oct. 20dikáról a’ Stan
dard következő levelet közöl: „Alsó-Canada nagy forrongás
ban van. A’ Papineau-pártnak csakugyan az a’ szándéka, hogy 
e' hónap’ 29dikén a’ tartományt függetlennek nyilatkoztassa 
ki. E ’ végre Gr an d-D ro u 1 e eb en gyűjti össze minden erc-

24én az evangelicus diákok Selmeczen először játszottak egy 
magyar darabot; előbb németül gyakrabban. — A r e n a  
(nyári színház) talán a’ legelső 1830ban a’ koronázási ország
gyűlés alatt Pozsonyban állíttatott fe l .— Hogy a’ cseh P i m-  
p e r l  e régóta barangolt az országban, tudva van. Munkácson 
1822ben egy felvonást csehül, másikat németül adott. A’ 
belépti ár 3 k r . ; — előkelő személyek tetszés szerint — 
6 kr.

Mint valódi curiosum, megjegyzést érdemel i t t ,  hogy a’ 
Pozsonyban 1802ben tartott országgyűlés a la t t ,  N o u s e u l  
József, a’ bécsi udvari színház’ tagja, két színdarabot já t 
szott m a g y a r  n y e l v e n ,  ámbár ezt n e m  é r t e t t e .  — 
Ugyanezt tette előbb már Győrben , Pápán , Tatán , Komá
romban, Esztergomban, Váczon, Budán ’s Pesten. Nyom
tatott tréfás jelentésében július’ 12rő l , melly nálam megvan, 
ezt mondja: „Minden felsőbbség , e’ 8 város’ minden előkelő 
lakosa igy szólott hozzám: Jer el ismét Nouseul; de most 
Pozsonyba megyek ; országunk’ legnemesebbjei ott vannak.“ 
E llehet gondolni, mint fogadtatott keverék-beszédje. Előadá
sit lehetetlen volt nézni, beszédjét lehetetlen hallgatni. Az 
egész nézőség megszökött. De Nouseul’ vakmerősége csudál- 
kozásra méltó. — Másik curiosumul szolgálhat a z , hogy bi
zonyos T ö r ö k  Da m a s z  ez én a’ Tud. Gyűjt. 182 5. 88. szá
mában minden játékszini előadást mint a’ legnagyobb mérték
ben erkölcsvesztegetőt rajzolt l e ; hanem ugyanott (XI. 88.) 
őt valaki emberül lehordta.

Talán nem lesz érdektelen, az ausztriai nemzeti E n c y -  
c l o p a e d i á b ó l  (1835—7) a’ b é c s i  színészet’ mivoltáról 
következő kivonatot a’ felebbiekhez csatolni. — B é c s b e n  
1705 óta olasz daljátékok és arlekinádák voltak honosak. 
— S z t r a n i c z k y  bohócz (Hanswurst) 1708ban alapította 
a’ német színjátékot, mi azonban csupa rögtönzött bohóza
tokból állott. — 1709 évben építtetett a’ K a r i n t  h i  a { - k a 
p u n á l  levő színház olaszok’ számára; 1712ben németek, 
1 752ben francziák következtek; 1761ben leégett; 1763ban 
újra helyreállittatott. — A’ c s á s z á r v á r b e 1 i színház

j é t , melly falu ide mintegy 17 (angol) mérföldnyire, de a’ 
folyam’ túlsó partján fekszik. A’ kormány hathatós rendsza
básokat tesz a’ lázadás’ elnyomására ’s az egész tartomány
ban katonaságot oszt szét. Még van reménységem, hogy a’ 
szegény, rövidlátó canadaiak semmi nyilványos erőszakos lé
pést nem fognak merni.“

Francziaország*.
Paris, nov. 23-

Azt beszélik, hogy W i i r t e n i b e r g  Sándor herczeg a’ ta- 
vaszszal nőjével Párisba visszajövend 's az udvarnál valamelly 
fontos helyzetet nyerend.

N e m o u r s  és J o i n v i l l e  kir. herczegek nov. I4kén Al
gírt elhagyták , ’s amaz ,,Phare“ gőzhajón Oranba evezett, 
ez pedig ismét szolgálatába lépett a’ „Herculesen“ , melly 
liajó a’ gibraltari tengerszoros felé indu lt , útját Brazíliába 
folytatandó.

T a l l e y r a n d  herczeg nov. 2 6kán Párisba érkezett.
C o n s t a n t i n e ’ őrizete 2000 emberrel szaporittatik, ’s igy 

annak tettlegi (effectiv) állapotja 5000 harczképes embernél 
többől fogállani. A’parancsok márjó ideje elkiildettek ’s azóta 
teljesítve is kell lenniek. Szó van arról is ,  hogy Kudiat-Ati- 
ban egy erősség építtessék, melly a’ városnak ura legyen’s azt 
lázadás' esetén engedelemre kényszerithesse. Ugyanitt vala 
a’ fő ágyutelep is felállítva, melly a’ rést Constantine’ falain 
megnyitotta. Minthogy a’ génieosztályból ezer ember hagya
tott e’ városban, reinénylhető, hogy semmi eszköz sem hiány
zik az őrizetnek biztosítására ’s a’ város’ csendállapotjának 
feutartatására. (Courrier.)

Spanyolország*.
Madridból november’ 18ról költ legújabb tudósítások sze

rint a’ cortesnek előkészületi ülései, az „Estatuto’ párthívei“ 
’s a’ „mozgalom’ emberei“ közt támadt meghasonlás miatt, 
igen zajosak kezdettek lenni. A’ 16kai ülésben a’ legmagasb 
fokra hágott a’ zenebona. — P o n z a  követ, ki nem rég ne
veztetett a’ beliigyek’ osztályában altitoknokká , midőn M a - 
t a v i g i l  ministert azon megtámadások ellen, mellyeknek 
minap czéllapja volt, védelmezte, imigy nyilatkozék: ,,A’ 
la granjai fölkelés’ gyenge maradványainak, kik még e’ ka
marában ülnek, merényeikért nem sokára lakolniok keilend.“ 
— Alig mondá ki Ponza e’ szavakat, azonnal heves ellen
szólások ostromlók a’ szónokot, a’ különféle véleményű kö
vetek között sértő kifejezések váltattak , némellyek az 1837- 
iki alkotmányt, mások az E s ta tu tó t , sőt néhányon a’ respub- 
licát is kiáltozván.— „Bizonyosnak látszik— egy madridi le
vél’ szavai szerint —- hogy mindketten P e r e z  és Ma  t a vi 
gi l  egy cabinettanácsban azt hozták javaslatba, hogy az 
utolsó cortesgyiilésnek több végzései , mint péld. a’ majorá
tust,  a’ papság’ reformját, a’ nemzetőrséget stb. tárgyazó 
törvények, semmisittessenek meg. A’ ministerelnök, B ar-  
d a j i ,  tapasztaltabb lévén collegáinál, egyedül harczol azon 
viszonhatási eszmék ellen , mellyeknek sajnos következéseit 
előrelátja; kinyilatkoztató , hogy azon esetben, ha a’ kér
déses törvények eltöröltetnek, kénytelen lesz hivataláról le
mondani.“

November' 19kén nyitó meg a’ regens királyné az uj cor- 
tesgyülést következő trónbeszéddel: „Senator és követ urak! 
Mindenkor a’ legélénkebb örömet érzem , valahányszor ma
gamat e’ helyen a’ nemzet’ képviselőitől környezve látom, ki
ket úgy tekintek mint a’ trónnak ’s a’ spanyol nép’ szabadsá
gát biztositó törvényeknek legszilárdabb támaszait. Másod 
Ízben tartóm most illendőnek, hogy gyönge korú leányom, 
lí. Izabella királyné, ezen ünnepélyes tetten jelen legyen, a’ 
végre , hogy betapadjon szivébe azon intézvények’ szeretete, 
mellyek egykori kormányát 's a’ népet, mellyen uralkodni hi-

(Burglheater) 174Iben építtetett ’s 1747tői fogva szabályo
san betanult darabokat kezdettek benne játszani. A’ m a g y a 
r o k  közül K o h á r y  gróf is igen sokat költött reá. — 1780- 
ban a’ L e o p o l d - ,  — 1788ban a’ J ó z se f-városi színház 
állíttatott fel. — A’ v á r s z í n h á z b a n  adatott a’ legelső 
német é n e k e s  j á t é k ,  a’ „bányász legények.“ Budán az 
első m a g y a r  énekes játék, mint fentebb lá ttuk , 1793ban 
és igy csak 5 évvel későbben. A’ W i en patak melletti színház 
1800ban építtetett. — Ezek szerint a’ bécsi színház a’ magyar 
felett csak csekély történeti elsőséggel dicsekszik. Művésze
tivel ? általában igenis nagyobbal. Hanem, fia a’ magyar föl - 
desuraságok azt, mit a’ bécsi színházra költöttek, a’ honira 
fordították volna , minő állapotban volna most már ’s mióta 
a’ honi színészet? —

Legközelebb a’ h a n g á s z  a t ’ történeteiről is Magyaror
szágban. Csap Ionics.

B r a s s ó  és  É l ő p a t a k .
Miután a’ T ü n d é r h a l m o n  és R o t h e n  b ü c h e r ’ colos- 

salis szobránál meghordozám nyájas olvasóimat*), csak az 
van hátra, hogy nézzünk körül kevéssé a’városban, ’s azzal 
aztán indulhatunk E 1 ő p a t  a kr  a. — B r a s s ó t  a’ természet 
elővárosaival együtt gyönyörű hegykoszorűba foglaló, mellyet 
vidám arczulatű erdőséggel díszesítvén ’s mint elképzelhetni 
— Ízletesen közbeaggatott apróbb erdei virágbokrétácskák- 
kal: előttünk a’ páratlan fekvésű város. Műipar’s kereskedés 
tenyészvén e’ koszorűzott városban, lakosai gazdagok, 's 
hogy a’ kény’ teljes éldeletén netán igen elmerüljenek: leve
gőjük ollyas valamivel van ellátva, miről közelebbről emlí
tést tettem volt, ’s mit szeretnék onnan illatfüsttel végkép 
kiűzetni. — A’ belvárost ujonan ’s Ízléssel készített kapukkal 
ellátott körfal különzi el három külvárosától, a’ r é g i  v á r o s 
t ó l  tudnillik, ’s B o Ion y a - u te  z á t ól (Blumenau) é s B o l -

*) Lásd a’ Hírnök1 20»k számában.

válta to tt , boldoggá teendik. — Azon. külső hatalmaktól, 
mellyek a’ királynét megismerék, folyvást a’ barátságnak és 
jó egyetértésnek bizonyításit kapom. — Ámbár IV. Vilmos 
Anglia’ királyának halálát siratom, mégis vigasztalásomra 
szolgál, hogy fenséges utódja Victoria királyné, ugyanazon 
érzelmektől lelkesittetve, mellyektől fenséges nagybátyja, ő 
felségével a’ francziák’ királyával és Portugália’ királynéjával, 
mint a’ négyes szövetségi szerződés' aláíróival, a’ legszoro
sabb egyességben marad. Ezen fejedelmek ügyünk iránt szint- 
azon kedvezéssel viseltetnek, mellyel mindenkor; nemeslelkü 
segedelmüknek köszönjük nagy részint határszéleink’ bátor
ságát, ugyszinte messze kiterjedett tengerpartjainkét, mely- 
lyeket a’ szövetséges hajóhadak gondos figyelemmel őriznek. 
Ezenkívül nekik köszönünk még más hathatós és igen alkal
mas segedelemnyujtásokat, mellyekkel mély hálaérzetemet 
naponkint mindinkább lekötelezik. Ezek közt különösen nagy 
becsüek ügyünkre nézve ő felsége a’ francziák’ királya által 
hozott abbeli rendszabások, hogy hadi szerek’ és eleség’ szál
lítása a’ lázadók’ számára az egész pyrenaeusí vonal’ hoszá- 
ban meggátoltassék, valamint seregeinknek némelly ese
tekben megadott azon engedelem, hogy a' franczia birtokon 
átmehessenek. —- Azon cabinetekr mellsőkkel hasonló viszo
nyokban nem állunk, nein mutatnak ellenségeskedést Spanyol- 
ország iránt, ’s lehet reménylenünk, hogy jobban értesit- 
tetve fegyvereink’ legújabb sikerei 's a’ "spanyoloknak azon 
egyértelmű szándéka felől, hogy királynőjük’ trónját minden 
áron fentartsák, politicájokban némi változtatást fognak 
tenni, kivált ha a’ praetendensnek az ország’belsejébe beron- 
tásakori kegyetlen bánásmódja értésökre fog esni. — Miután 
a’ korona a’ cortesgyiilésnek egy külön törvénye által kelleti- 
leg fehatalmaztatott arra , hogy spanyol Amerika’ uj s tá
tu sn á l ,  fiiggetlenségök’ megismerése’ alapján, béke- és ba
rátsági szerződéseket kössön, örömemre szolgál tudtokra ad
nom az uraknak, hogy a’ királyné’ nevében megerősítettem 
azon alkut, melly a’ múlt évi december’ végén itt Madridban 
Spanyolország és Mexico köztársaság közt köttetett, azzal 
hízelkedvén magamnak, hogy ezen két testvérnép közötti ki
békülés mind az egyik mind a’ másik országra nézve felszá- 
mithatatlan jónak leszen kűtforrása. Hasonló érzelmektől lel- 
kesittetem a’ többi amerikai statusok iránt, minek bebizonyí
tására Spanyolország’ kikötőit Venezuela’ és Montevideo’ ke
reskedőhajóinak megnyitottam. — Szintígy megerősitettem 
azon béke, védelem- és kereskedési szerződéseket (capitulatio- 
k a t ) , mellyeket a’ Philippina-szigetek’ főkapitánya a’ szul
tánnak és a’ Suluh-szigetek’ datusainak adott. — Azon hábor
gások, mellyek a’ ceutai hadi kormányzó ’s a’ határszéli tá 
bor’ mórjai közt kiüttöttek, kielégítő módon intéztettek el. 
— Sajnálkozással veszem észre, hogy a’ t u r i n i  cabinet’ vo
nakodása néhány spanyol consuli ügyviselőnek a’ királyi exe- 
quaturt megadni, kereskedési közösülésünket |ezen országgal 
félbeszakasztotta; de kész lévén azt azon lábra, melly min
denha fenállott, ismét helyreállítani, használni fogom a’ leg
első , e’ végre ajánlkozandó alkalmat, a’nélkül azonban, hogy 
a’ trón’ becsületén 's a’ nemzet’ méltóságán legkisebb csorbát 
ejtetni engedjek. — Kormányom mindenkor igyekezett ’s foly
vást igyekszik gyógyitani azon sebeket, mellyeket a’ lázadó 
herczeg’ pusztitó csapongásai, mellyeknél azonban a’ lakos
ság a’ vitézségnek és hűségnek olly kitűnő jeleit adá, az or
szágon ejtettek. Azon buzgalomnak , mellyet kormányom e’ 
czélra fordít, köszönhetni, hogy a’ műszorgalom még fenáll 
’s a’ kereskedés az országban nincsen egészen elzsibbasztva. 
A’ földművelés, közmüvek, utak és csatornák olly szorgalom
mal ápoltatnak, melly arányban áll az azokat sújtó viszon
tagságokkal ; a’ jótékonysági intézetek ’s a’ nyilványos okta
tás mindazon gyámolitásban részesülnek, mellyet nekik a’ 
kormány megadni képes, és az igazgatás’ minden ágai sokkal 
kevésbbé roncsolt állapotban vannak, mint azt, Spanyolor
szág’ mostani helyezetét meggondolva, várni lehetne. —■ Ten-

g á r s z e g  külvárostól. — Épületei közt nevezetes az evan- 
gelicusok’ nagy temploma, mellynek építését 1383ban kezdők 
el ’s csak 41 év’ múltán hajthaták végre. Ez Erdélyben a’ 
goth építő - művészetnek legszebb emlékei közzé tartozik. 
Könyvnyomtató intézete B r a s s ó n a k  a’ hires H o n  t e r  Já 
nosra, L u t h  e r’ tanítványára emlékeztet, ki 1533ban Né
metországból haza jővén, itt tanításai ’s írásai által az augs- 
burgi hitvallásnak buzgó terjesztője lön. E ’ férfiú — családi 
nevén G r a s s  — az itteni tanitó-intézeteket rendbe szedte, 
maga által készitett iskolai könyvekkel ellátta; E r d é l y b e n  
könyvnyomtató - intézetet ’s papiros-malmot ő állíta legelő
ször ’s egy derék iskolai könyvtárt is alapíta több jótékony 
intézetei közt, de a’ melly az 1689iki nagy égés’ martaléka 
lett. B r a s s ó n a k  e’ hires papja I549ben hala el. — A’ vá
ros’ éjszakkeleti oldalánál a’ v á r h e g y e n  feltűnik az erős 
vár, melly 1553ban épült. — Brassóból kiindulásom jul. 21- 
ének délestjén vala. A’ városhoz tartozó szép m é h e s  k e r 
t e k  előtt eső lepett meg, ’s bár a’ zuhogó-zápor F ö l d v á 
r o n  át c s a k H i d v é g i g  engedő az nap’ hajtatnunk: de én 
a’ rósz idő’ daczára egyszerre Élőpatakra szállítom olvasói
mat, ’s pedig gyorsan, m in ta ’ villám 's a’ gondolat.

É l ő p a t a k  — Brassótól 3 — 4 órai távolságra — egv 
völgy’ mentében központosított kis telep (praedium) hitvány 
kunyhókból, mellyek a’ völgyet koszában áthasító patakocs
kának két partján elszórvák. Csinos és kényelmet ígérő lakot 
alig találni ötöt vagy hatot. Pedig évenkint számos beteg és 
egészséges vendégek látogatják az itteni hires savanyú vizet, 
’s a’ mostani nyáron is — bár a’ zápor több hetek’ folytában 
boszűságig mosta nyakukat — annyin voltak, hogy csak 
alig lehetett bármi nyomorult szállást találni. — Itten a’ 
hazánkat lakó 's nemlakó nemzedékek tarka csoportban sereg
ük körül reggelenkint poharaikkal az ivókút’ rostélyzatát. 
A’ forrás egy magas hordókint kiöblösitett vastag fatörzsök
ből buzog fel a’ szabad ég alatt, mellybe egy a’ felső feléhez 
csatolt lánczon függő kupás fértekű pléhedény vagyon alábo- 
csátva, ’s ezzel merítnek belőle a’ szolgálatra kész oláh gyér-



gerentuli tartományaink a’ legmélyebb csendben vannak, ’s 
békeszerető lakosaik’ megmérhetetlen többsége jótétet lát 
azon határozatban, hogy ők külön, nekik jólétet és virágzást 
biztositó törvények által igazgattassanak. Kormányom e’ fon
tos birtokokat a’ Cuba- és Puerto Rico-szigeti, úgy a’ mexicoi 
öbölben levő, nélkülözhetetlen hadi hajóállások által védi. 
Hadi tengerészetünk itt mindazon buzgalmat és állhatatossá
got kifejti, mcllyekkel magát minden időben olly fényesen 
kitüntető; és szintolly kielégitőleg végzi a’ szükséges szolgá
latot a’ félsziget’ éjszaki ’s Catalonia’ tengerpartjain. Ezen 
osztály’ ministeriuma egy törvényjavaslatot fogaz urak’ elébe 
terjeszteni a’ hajóhad’ felsőbb kormányának tökélyesbitésére 
nézve, valamint egy uj kereskedési törvénykönyv’ javaslatát is. 
— Áthatva azon meggyőződéstől, hogy az igazság a’ társa
sági rendnek alapja, minden igyekezetem oda czéloz, meg
győznöm azon akadályokat, mellyek a’ dolgok’ jelen állapot- 
jában némelly helyeken az igazságnak szabad és akadéktalan 
kiszolgáltatásának ellenállának. Minthogy a’ polgári törvény- 
könyv már kész, a’ fenyitő- és fenyitéspöri törvénykönyv pe
dig igen rövid idő alatt szinte készen lesz: ennélfogva a’ 
kormány sietni fog azokat a’ cortes’ tanácskozása alá terjesz
ten i , valamint a’ törvényszékek’ szerkezetét, azok’ illetősé
geinek és gyakorlatmódjának meghatározását, ’s a’ bírák’ 
helyezetét és felelősségét tárgyazó törvényjavaslatokat is. — 
Az utóbbi törvényhozóság’ megnyitása óta lefolyt idő alatt a’ 
hadi munkálatok cselekvőbbek és lontosabbak voltak , mint a 
polgárháborúnak minden előbbi időszaka alatt. Azon tarto
mányban, mclly a’ lázadásnak bölcsője és fő színhelye vala, 
legyőzetve, a’ támadók más tartományokban keresők a’ sze
rencsét, melly őket itt elhagyá. De minduntalan űzetve, Ca- 
taloniában és Valenciában megveretve, végre ezen főváros’ fa
lai alatt kellett az utolsó és legkeserübb reményvesztést ta
pasztalnak. Sokan az urak közöl tanúi valának azon meglepő 
és nagyszerű látványnak, mellyet Madrid akkor mutatott, mi
dőn az ellenség, előtte megjelenni eléggé vakmerő volt. En is 
jelen valék ekkor, és soha sem fognak emlékezetemből a’ ha- 
zafiűi lelkesedésnek és hűségnek azon kiáltásai elcsengeni, 
mellyek minden oldalról hangzottanak , midőn én, fenséges 
leányommal, a’ csatát kívánva kívánó bajnokok’ sorai közt 
elkocsiztam. Tudjátok, a’mi következett. Félelem és kétség- 
beesés szállá meg az ellenséget, ’s visszaveretve, mennyire 
csak őt elérni lehete, futott, hogy szégyenét és boszűját régi 
bűvó-zugaiban rejtse el. Futtában és szétveretésében némelly 
tartományokban egyes csapatokat hagya maga után, mellyek, 
a’ hegyi vidék’ kedvezése alatt, a’ közel helységeket ellepik ’s 
néha a’ közösüléseket elrekesztik; de a’ kormány már hatha
tós rendszabásokat tett megsemmisitésökre, mellyek kétség
kívül igen rövid idő alatt czéljokat érendik. — A’ szárazföldi 
és a’ tengeri had,  nagyhírű vezéreik’ parancsai a la tt ,  újabb 
jogot szereztek magoknak hálámra és a’ nemzetére azon buz- 
góság és önfelajánlás által, mellyet e’ rövid de láradalmas tá
borozás alatt kimutattak. Egyszersmind becsülettel kell em
lítenem azon hathatós közrenninkálást, mellyet ő brit felsé
gének tengeri katonasága saját elszántságával ’s rettenthetet
lenségével tett. — Ila némelly hadtestekben a’ fenyíték pil
lanatnyi időre megtágult és siralmas bűntettek követtettek 
el, azok’ szerzőire csakhamar kemény büntetés következett, ’s 
gondja leend kormányomnak, hogy illy sajnálatos kicsapon
gások ne ismételtessenek. — A’ ministerek közre fognak 
hatni azon javaslatok’ vizsgálatában és vitatásában, mellyek 
az utóbbi törvényhozás által bevégzetleniil hagyattak, ’s mely- 
lyekről óhajtható, hogy a’ jövő évben, előre bocsátott vitatás 
és elégtétel után,  törvény’ erejébe lépjenek. — Azon nagy 
bajoknak következésében, mellyeket egy olly makacs háború 
szül, mellynek hűzomossága engemet mélyen elszomorít, a’ 
status’ pénzügyei épen nem mutathatnak olly örvendetes ál
lapotot, miilyen a'legnagyobb mértékben óhajtható. Az utóbbi 
cortesgyülés nemeslelkiileg megajánlotta nekem mindazon

eszközöket y mellyeket az ország’ helyzete megengedett, 
hogy a’ statuszolgálat’ kivánatinak megfelelni ’s jelesül azon 
elmaradást, melly a’ folyó év’ végére váratott, fedezni lehes
sen ; de, jóllehet a’ kormány ezen eszközök’ folyósításáról 
teljes buzgósággal gondoskodik és gondoskodni fog, mégis 
szükség szem előtt tartani azt, hogy szerencsétlenségünkre 
épen ezen segédeszközök’ természete tiltja azoknak olly gyors 
és tökéletes valósítását, millyet a’ kincstárnak el nem halaszt
ható szükségei megkívánnak. — Kormányomnak mindig egyik 
fő gondja leend , a’ fenálló mindennemű adók’ kezelését ja 
vítani, azok’ jövedelmét szaporítani’s kiadásait kevesbíteni, 
a’ statusgazdálkodást szabályozni ’s az igazgatás’ minden 
ágaiban azon takarékosságot hozni be , melly a’ szolgálat’ 
kellő ellátásával megférhető..— Végre, kormányom nem mu- 
lasztandja e l ,  figyelmét azon mértékben, mellyben a’ körül
mények javulni fognak, a’ belső ’s külső statusadósságokra 
fordítani, mellyeknek kamatjai, fájdalom, a’ kincstárnak sür
gető ’s terhes szükségei miatt, már egy év óta íi z ete ti en ül 
maradtak. — Ezek, uraim, teszik röviden az ország’ állapot- 
ját. Ha az nem olly virágzó, mint szivem óhajtva óhajtja, 
ennek oka egyedül azon roszaknak tulajdonítható, mellyeket 
a’ polgárháború’ kegyetlen ostora hoz magával. Azonban bi
zonyosokká teszem az urakat, hogy ezen háborúnak minél 
gyorsabb bevégzése igyekezetemnek mindig föczélja leend, 
mellynek elérésére kormányomnak egész buzgósága és mun
kássága irányozva lesz. Kétségkívül én az uraknál mindig fel 
fogom azon közrehatást találni, melly nekem e’ fontos czéT 
elérésére szükséges lehet, valamint a’ nyilványos rend’ fen- 
tartására és az arra való ügyeletre is , hogy az általunk hit
tel pecsételt alkotmány mindenkitől megszeghetlenül megtar
tassák, mire nézve a’ statushatalmak’ egyessége és tökéletes 
harmóniája igen sokat teend.“  —

C a b r e r a ,  ki 10,000 emberrel lepé el Valencia’ tarto
mányát ’s a’ városhoz fél mérföldnyire közeledék, végre no
vember’ 8kán onnan megindult, zsákmányát, mellynek értéke 
5 millió realra tétetik , Cantaviejában bátorságba helyzendő. 
Ó ra  a ,  ki november’ 5kén 11 zászlóallal hagyá el Teruclt, 
9kén a’ nélkül hogy Cabrerát megtámadná, hadastul Valen
cia’ elébe érkezett, és magát eleséggel ’s pénzzel ellátván, 
Murviedróba me n t , ’s még 11 kén ott volt. F o r c a d e l l ,  E s- 
p e r a n z a  és T a l l a d a  ökán 5000 emberrel és 300 lóval 
Cabrerától elválván, 7kén benyomultak Xativába, hol gazdag 
zsákmányt s z e r z é n e k 8 k á n  megrohanták Concentaynát ’s 
Alcoy dús gyárvárost fenyegették; l l kén pedig — némelly 
hirek szerint — Fuente la Figuerát és Villenát foglalták 
el *). A’ népkatonák mind Murciába futottak. Ekképen Spa
nyolországnak leggazdagabb tartományai a’ carlosiak’ marta
lékává lesznek , a’ nélkül hogy a’ kormány belőlök seg élyt 
szerezhetne. — Az ismeretes R a m o r i n o  meghivatott C a- 
l a t r a v á ’ ministeriumától Madridba, hogy vezérséget vegyen 
á t ,  ’s már meg is érkezett Valladolidba, midőn a’ mostani 
hadmínister azon paranesot kiildé neki, hogy tovább ne fárad
jon. (Ally. Z. lev.)

Pau, nov. 21-
A’ christinók ismét elkezdik kérkedéseiket; azt állítják, 

hogy éjszakon 80,000 , Ó ra  a’ vezérlése alatt pedig 22,000 
emberök van. Ez igen is sok volna arra , hogy semmit se te
gyenek. L o r e n z o  főkapitánya O-Castiliának , de csak 4000 
embere van , ’s a’ carlosi csapatok V i n u e s a , M a r r o n  stb. 
alatt folyvást félbeszakasztják a’ Burgos és Soria , ugyszinte 
az Aranda ’s Burgo de Osma közötti összeköttetést; Berlan- 
gában is bírnak egy ponttal, honnan a’ Duerón túl beütése
ket tesznek ’s a’ siguenzai csapatoknak , melly ek már néhány 
száz emberre mennek, kezet nyújthatnak. — E s p a r t e r o  
’s O r a  a ,  a’ túlzók elleni szigorúságuk’ daczára is azt Írták 
a’ ministeriumnak, hogy semmiről sem állhatnak j ó t ,  ha a’

*) Újabb tudósítások szerint Alicante’ kapui előtt állottak.

hadsereg a’ szükségese kkel illőleg el nem láttatik. Mintha 
ez olly könnyű volna! — Don C a r l o s  generáljaival, sőt 
onokaöcscsével dón S e b a s t i a n n a l  is elégedetlen; S a n z  
és V i l l a r e a l ,  mint hallilc, Lelétettek; ellenben kegyben 
állanak most G u e r g u e ,  Manolin G a r c i a ,  a’ n a v a r r a i  
a l k i r á l y ,  C a r m o n a ,  ennek alparancsnoka, Basilio G ar c i a 
és mások. Azonban kétségkívül ártani fogna don Carlos’ 
ügyének, ha azon vezérek, kik eddig ügyét nagy buzgóság
gal és nem kevés szerencsével védelmezők, lassankint mind 
iélretolatnánnk , hogy helyüket engedékenyebb középszerű
ségek foglalják el. Mindezek mellett csodálkozni kellene, 
ha legelőször tapasztalnék, azon hidegvérűségen és velenem- 
gondoláson, mellyel a’ christinoi generálok a’ carlosiak’ 
minden dolgát nézik.

\  i l l a r e a l ’ letétele, mellyet több másoké is követett, bi
zonyos összeesküvés fölfedeztetése’ következtében történt, 
melly összeesküvésnek czélja volt , a’ praetendenst eluta
zásra bírni ,  ’s mint mondják, ezt don S e b a s t i a n a’ hatal
masságoknak megírta. Annyi bizonyos, hogy B o u r m o n t  
a carlosi hadsereg’ l’övezérségét, mellyel megkináltatott, 
nem akarja felvállalni, ’s jelenleg nincsen fővezér. A’ szán- 
déklott táborozáshoz nem olly hamar kezdhetni, ’s a’ dón 
Carlos körül uralkodó anarchia kedvező fordulatokat Ígér az 
alkotmányosoknak. (Messager.)

Egy , a’ s p a n y o l  h a t á r s z é l r ő l  irt levélben nov. 22ről 
ezeket olvasni: ,,ltt még mindig csak a’ patnpelonai véres ki
végeztetésekről beszélnek. Mondják, hogy l r i a r t e ’ papiro
sai közt tagadhatatlan bizonyitványit találták egy összeeskü
vésnek, melly szerint IN a v a r r  a tartomány mind dón Car- 
1 őstől mind a’ királyné’ kormányától független országgá vala 
kikiáltandó. Mondják azt is, hogy a’ katonák elfojtott mé
reggel nézték a’ kivégzéseket, hogy Espartero vakmerő gúnyt 
és szidalmakat vala kénytelen katonáitól elszenvedni ’s csak
nem maga is Sarsfield’ sorsára ju to t t , kinek gyilkosait épen 
lakoltatá. — Ilire volt, hogy christinoi osztályok indíttat
tak meg L e r i a  és V a l c a r l o s  felé; de, úgy látszik, E s
partero ismét régi késedelmezési rendszeréhez tért vissza ’s 
Pampelonában tetemes hadi erőt akar összegyűjteni, mielőtt 
valatnelly munkálatba ereszkednék. Madridban és az Ebro 
melletti tartományokban azt hirlelik felőle, hogy ő mindenek 
előtt a’ trónbeszédet ’s a’ cortesnek arra teendő válaszfel- 
irását akarja bevárni.“ —•

P o r t u g á l i a .
Lissabon, nov. 6.

A’ cortes’ nov. 3dikai ülésében azon kérdés’ vitatása foly- 
ta t ta to t t , valljon az érsekek és püspökök az első kamarába 
(senatorokká) választhatók legyenek e? Szavazáskora’ több
ség az i g e n  mellett volt. Erre a’ belügyi minister arról 
adott tudósítást, miképen Alsó-Beira tartományban guerilla- 
csapatok á lta l ,  mellyek dom M i g u e 1 infanst kiált á k ki ki
rályul, a’ béke megzavartatott, hanem hogy a’ kormány hat
hatós rendszabásokat tett, mellyek által a’ határszéleken kó- 
borgó spanyol guerillák a’ berontástól gátoltassanak, és hogy 
az említett miguelista guerillákat csaknem mindenütt, hol 
mutatkoztak, a’ nemzeti őrség megverte. I t e m e c h i d ó t  a’ 
mi illeti, ez szinte megveretett, ’s most szétvert seregének 
romjai a’ tartományban szerte kalandoznak ’s mindennemű 
kicsapongásokat követnek el.

Lissabon, nov 20.
Az uj m in  is t é r i  um következőleg a lakult: visconde S a  

da  B a n d e i r a ,  ministeri tanács’ elnöke és kiilügyminister ; 
báró de Bőm f i m,  tengerészet- és ideiglen hadiigyminister; 
Julio da S i l v a  - S a n c h e z ,  belügyminister ; Alexander 
Jose de C a m p o s ,  igazság- és vallásiigyminister; Irao de 
O l i v e i r a ,  pénziigyminister. — Das A n t  a s  vicegróf a’ 
portugali had’ főinspectorává neveztetett ki.

kőezék , kik a’ tölgyrostély’ nyílásain át hűségesen töltögetik 
az oda tartott poharakat azalatt, mig a’ s.-s z e n t gy ör gy i 
hangászok’ kara fáradhatlanul zengeti a’ betanult ’s be nem 
tanult keringőket ’s a’ víg és bús magyart. — A’ cura 9 — 10 
óra felé végződvén , a’ csoport a’ kút melletti deszkaszínben 
levő biliárdhoz, kártyaasztalokhoz és S a m u’ asztalához osz
lik el. Kérdik talán nyájas olvasóim, S a m u  ki legyen? O 
egy olly originális koczkajátszó S a m u ,  kinek párjára az 
Izrael’ minden maradékai közt nem találandunk. Minthogy 
pedig úti társam őt igen szerencsés vonásokkal lemásoló ’s 
az erdélyi T á r s a l k o d ó b a n  reményem szerint befogja mu
tatn i,  itt vele több he ly e t’s időt nem töltök. — A’ 12 órát 
ágyudurranás adja tudtunkra, mire J e n e y h e z  seregelvén, 
illy fanyar időben minden kétségen kívül legiidvösebben azon 
része telik napunknak, mit nem drága asztalánál töltünk, 
inig a’ hangászkar kívülről egész erőből dolgozik, hogy ebéd’ 
végével adót szedhessen fel. Ebéd után viszont a’ délelőtti 
időtöltések kezdődnek, néha egyegy házi bál ’s igy tovább.
— Vidám ’s felderült időben a’ szép környék minden bizony
nyal sok olly élvezettel kínálkozik az említettek felett, mi
ben részesülnünk e’ nyáron nem lehetett.

Élőpatakon az ivókűton kívül több savanyűvízforrások van
nak, olly módon elkészített fatörzsökökbe fogva, mint fölebb 
említém, ’s a’ patak’ közepéből is buzog fel egy illyen a’ töb
bek közt; de egy ottlétem alatti fellegszakadás megáraszt
ván a’ patakot, ez a’ rajta átvont hidakat, pallókat, partján 
álló tüzeket s a’ közelebb említett forrást körző törzsököt is 
magával ragadó, ’s igy e’ savanyűvízforrást eltemető. Bizton 
rcraénylhetjiik azonban , hogy sírjából uj életre fog hozatni.
— Ezen utóbb említett források’ vizét fürdőnek használják, 
mit kádakba merve, hév kövekkel melengetnek fel. A’ fürdő
házak Élőpatakon a’ pórkunyhók’ pitvarai. — Óhajtandó, 
hogy az ottani birtokosok szép jövedelmükből fordítnának 
valamicskét a’ vendégek’ kényelmének eszközlésére is. Illyés 
költségök bizonyosan nagy kamattal téríttetnék meg. Hogy 
pedig a’ kényelmetlen helyen és időben netán igen elunják

magokat nyájas olvasóim , közelebről egy kis kirándulást 
teendiink a’ tőszomszéd H á r o m s z é k r e .  * * *.

F e l s z ó l i  t á s .

A’ „Rajzolatok’“ szerkesztőjének felszólítására, azoknak 
f. e. 97dik számából a’ következő — mint literaturánkat na
gyon érdeklő — töredékeket közöljük:

I. Ki  s f a l  u dy Károly’ levele.

Tisztelendő Ur !
Pesten, 24dik Januar

Kedves Barátom Uram !

A’ száz For. nyugtatvány mellett felvevőm, ’s szives kö- 
szönetemet mondom mint irántam mutatott figyelmiért, mint 
hazafiul buzgóságáért.

Én halálos betegséget állottam ki, ’s csak néhány napja 
hogy erősödöm. Bélgyuladás majd örökös véget szakasztottá’ 
Költésnek.

Esztendőre, ha kiadhatom Aurorát: az az ha költségeim 
bejönnek, kevesebb rezek mellett, oltsóbban adandóm — 
talán igy több vevői akadnak. 1 la több illy nemes lelkű Ha
zafi lenne mint B : uram , nem kellene félni, az ön csekély 
birtoknak illy drága könyven való koczkáltatásán.

Miként már irám, minden esetre várok munkát B: Uramtól, 
talán azon környékben lappang még más elme is, mellyet a’ 
napvilágra idézhetnénk. Csak arra kérem kedves Barátomat, 
méltóztassék mentői előbb hozzám küldeni.

En most kész 42 Drámaimat rázspolgatom , és az időtiil 
függ, ki adom é vagy nem. Egy hisztoriai Románt is kezdek 
2 könyvben ezen czim alatt Varna. Ez uj tünemény lesz ná
lunk ’s reményiem hogy kedvellőket nyerhet.— Ezeket irom 
Barátom Uramnak, mint buzgó részvevőnek (igyekezetemben ; 
de nem akarom hogy még mások is tudják.

Jó egészséget és vig kedvet az uj esztendőben és tartson 
meg ezentúl is baráti érzetében miként én vagyok

Barátom Uramnak igaz tisztelője
K i s f a  lu d y  in. k.

II. M u n k á c s y ’ felszólítása.
Kisfaludy Károlynak , kiadott mi n den inunk á ib  an  csak 

21 drámája vagy színműve van meg ; ekkép tehát önvallomása 
szerint élte’ végszakában, mintegy tiz hónappal halála előtt, 
ráspolgatott k é s z  42  drámáiból, hibázik h u s z o n e g y .

És ime , most már az egész Haza’ színe előtt felhívom dr. 
Schedel Ferencz urat ,  ki Kisfaludy Károly’ m i n d e n  mun
káit kiadó, adjon számot sáfárságáról : hová lett ez Írónak, 
csalhatlan kézirati tanúbizonysága szerint, kész 42 drámái
ból h u s z o n e g y ?  és ha sehonnan sem fogna is széles ez 
országból e’ kérdés viszhangozni, mindaddig, mig köteles 
vagyok hinni, hogy Kisfaludy Károly e’ levelében barátját 
megcsalni nem ezélzotta, hogy őt meghazudtolni semmi oka 
sem volt, én, ki ez év’ fordulatán egyszer már, olly viszá- 
san látóm dr. Schedel Ferencz urat a’ tudós társaságnál is 
sáfárkodni, ismét azt kérdem : hová lett Kisfaludy Károlynak 
huszonegy drámája? vagy ha még 3 színi töredéket világot 
látott színmüveihez teszünk, úgy hová lett még ezenfelül is 
tizennyolcz kész drámája ?

— — — — Schedel ur, ki vég napjaiban, — mint Kis
faludy Károlynak általa kiadott életirása mutatja — éjjel nap
pal körülette volt, e’ részben legtöbb felvilágosítást adhat; 
mert Schedel ur maga mondja e’ szavakat: ,,Az elhunytnak 
gondatlansága illy dolgok’ (iratai) őrizésében oka,  hogy több
Írásai, mellyeket nála külön időkben láttam , elvesztek------ “
Micsoda írások, drámák voltak e azok? mert hiszem Sche
del urnák, ki ez Írásokat az elhunytnál nem egyszer, hanem 
külön időkben látta , mindezt tudnia kell. — Nem kerültek e 
azon írások tán egy harmadik kéz által azóta világ elébe ? Mind
ezt valóban érdemes lesz a’ nagy Közönséggel tudatni, melly 
az elhunyt Íróhoz mindig olly meleg részvéttel mutatkozék.



j V é i u c t o r s z á g .
H a n n o v e r a i nov. lSdikal hírek szerint az ottani \ árosi 

tanács protestatiót készített a’ november Íjén kiadott királyi 
patens ellen, ’s azt a’ magas szövetséggyiilésnek vala benyúj
tandó. — A’ g ö t t i n g a i  egyetem valasztocollegiuma ugyan
csak az egyetem’ magas curatorsagának azon nyilatkozását 
küldötte be, mi szerint a’ statusalaptörvénynek minap történt 
eltörlesztését lélekismeretével meg nem tudja egyeztetni s 

| | j  k ö v e t ’ valasztasaba se-m ereszkcdlietik. ■ IVXegjegy- 
zést érdemel, hogy azon hét göttingai professor közül, kik 
az érdeklett patens elleni protestatiót aláírták, egyik sem szü
letett hannoverai, hanem mindnyájan külföldről (többnyire
IV. Vilmos’ uralkodása alatt) meghívott tudósok.' Ezek: 
D a h l m a n n  (tanácsnok), A l b r e c h t  (tanácsnok), E w a l d ,  
a’ két G r i m m ,  G e r v i n u s  és W e b e r ,  a’ tudományok’ vi
lágában megannyi ismert, részint hires nevek.

Göttinga, nov. 25-
Tegnap biztos privát tudósításokból értettük, hogy S u s 

s e x  herczeg, Angliának legszabadelmiibb férfia, és C a m
b r i d g e  herczeg, az alkotmány’ hirdetője, mindketten ki 
rályunknak legközelebbi atyai rokonai, az 1833iki országos 
alaptörvény’ megváltoztatásának és eltörlésének, azon jognál 
fogva, inelly őket mint atyai rokonokat illeti, ellenmon
dottak.

K e l e m e n  A u g u s z t  érsek’ elvitetésének legfontosabb 
okai közzé számittatik azon 18czikkely, mellyeket a’ fölszen
telendő ’s más papoknak aláírás végett terjesztett elejékbe, 
hogy a’ hermesi tévelygő tanok (eretnekség) elnyomassanak 
’s a’ hermesianusok’ terjedése gátoltassék. Névszerint erre 
czéloz az érseknek 18dik czikkelye, melly őt — úgy látszik 
— leginkább terhelte , 's melly körülbelül magyarra fordítva 
irnigy hangzik: „Én tiszteletet és engedelmességet fogadok 
’s Ígérek érsekemnek mindenben, mi a’ tant (doctrina) és 
rendtartást (disciplina) i l le ti , minden lelki tartalék nélkül,

és elismerem, hogy az érsek’ Ítéletétől a’ catliolica hierar
chia’ rendelése szerint máshoz senkihez mint a’ pápához , az 
egész egyház’ fejéhez, lehet és szabad hivatkoznom; — hogy 
pedig a’ római pápa az egész egyház fölött rendre és ható
ságra nézve a’ legfelsőbb helyet foglalja , ’s valóságos utódja 
szent Péternek , az apostolok’ fejedelmének, ’s igazi helyet
tese Krisztusnak és feje az egész egyháznak ’s középpontja 
az egyességnek, pásztora a’ pásztoroknak és atyja ’s tanítója 
Krisztus’ minden híveinek , ’s hogy neki szent Péterben tel
jes hatalom van átadva, a’ bárányok’ és juhok’ legeltetésére, 
’s az összes egyház’ kormányzására ’s vezérlésére, mindig 
szilárd lélekkel hiendem és mind szóval, mind tettel vallan- 
dom ; és hogy különösen a’ pápa álta l,  a’ Ilit’ és erkölcstan’ 
tárgyaiban hozott határozatoknak engedelmeskedni tartozom 
és akarok, elismerem és fogadom.“

Privát levelek jelentik Köllnből, hogy az érsek elutazása
kor megkináltatott azon engedelemmel, miszerint minden 
vagyonát elvihesse ; de ő csak egy rósz köntöst vitt el, melly 
rajta volt, azt mondván, hogy csak erre van szüksége, neki 
pénz nem kell, ’s nincsen is pénze. Az érsek 70 esztendős, 
és Minden’ vára is épen 70 órányi távolságra fekszik érseki 
székétől.

T ö r ö k o r s í á  g*.
Konstantinápoly, nov. 9-

Harmad nap óta a’ porta egyik ügyviselője által a’ múlt 
hónap’ végéig terjedő felette fontos tudósításokat kapott E- 
gyiptusból és Syriából. A’ rég előrelátott crisis ezen tarto
mányokban végre, úgy látszik, csakugyan bekövetkezett. 
Egész Syria lázadásban van, ’s Ibrahim basa sietve indult 
el oda, hogy ingadozó seregeit engedelmességre visszahajtsa, 
minthogy a' lázadás inára’ katonaság közzé is bekapott. Egy
szersmind a’ legszomorubb híreket vette az alkirály Arabiá
ból. A’ hedsazi hadosztályt újólag megverték az arabok és

a parancsnokot, *l9mail hasa t, megölték. Az abyssiniai táma
dásnak hire szinte megvalósul, ’s Mehemet Ali sietve kül
dötte el a’ volt hadiigyministert, Ahmet basát, hogy a’ csen
det ezen tartományban állítsa helyre. A’ porta épen nem tit
kolja ezen rá nézve kedvező tudósításokat, mellyek itt igen 
nagy figyelmet gerjesztettek. Lord Ponsonby egy rendkívüli 
kurírt bocsátott e’ hírekkel, mellyek a’ Smyrna felől legú
jabban érkezett rakgőzhajók által is niegerősittettck, Londonba.

(Korrespondent.)
Konstantinápolyból nov. lökéről érkezett tudósítások sze

r in t,  a’ Drinápolyba küldetett előbbi beliigyminister, P é r 
t é  w basa, ugyanazon városban az említett hónap’ 6. ’s 7ke 
közötti éjjel meghalálozott.

E g y v e l e g - .
Odcssából érkezett hírek szerint, november’ 20ig a’ dög

vész’ következtében uj halálozások nem történtek a’ belvá
rosban , de Moldovanka külvárosban többen lettek a’ ragály
nak martalékig a ,  miért az a belvárostól most mar egészen 
el van zárva.

Anatole B r c n i e r ,  a’ francziák’ királya által Lengyelor
szág’ részére kinevezett consul, feleségestül nov. 23kán Lon
donból Varsóba megérkezett.

A’ szegények Dániában az Istennek most azért könyörög
nek , hogy minél több sajtóvétségek történjenek, mivel a’ 
pénzbeli büntetés, a’ legújabb törvény szerint, az ő erszényük
be foly.

Uj yorki hírlapok szerint az éjszakamerikai congressus’ 
rendes üléseire nézve folyamatban levő választások a’ whigek- 
nek (oppositiopártnak) tetemes többséget látszanak Ígérni.

Az eddigi brazíliai regens, Diego Antonio F e i j o,  hivata
lát sept. 19dikén letette ’s a’ kormánynak és tanácsnak tud- 
tokra adta,  hogy megromlott egészségállapotja miatt Sz. Pál 
tartományba szándéka költözni. Uj regens’ választásáig Pe
dro de Aranjo L i m a  vette át e’ hivatalt.

Schw aiger András
könyv- és műárosnál Pozsonyban (a’ Hoszú- 

utczában 97dik szám alatt) és Győrben 
találtatik

A’ Religio,
irta

Pap László.
8. Pozsonyban és Győrött. 1837. Borítékba kötve 

30 kr. p. p.

Szent írás
vagyis az O és Uj szövetségnek szent

Könyvei magyarul 
Kálili György után,

a’ közönséges diák fordításból az eredeti betűre is 
figyelmezve, jegyzetekkel.

Né gyesi báró Szepesi/ L/nácz
pécsi püspök’ feliigyelése alatt.

8 Pozsonyban 1835-36. 6 kötet 6 fl- pengő pénzben.

Egy liiamhis utazása
az igaz vallás’ felkeresése végett.

Irland népe’ ősi Iliiének védelmére jegyze
tekkel felvilágosítva

irta
Moore Tamás.

8 N. Váradon 1836. 2 kötet. Kötve 2 11. 12 kr. p. p.

I s m e r t e t ő
Gazdasági, Kereskedési ’s mű

vészeti
folyo'irat jövő félévben is hetenként kétszer, mostani 
laakjában, ’s gazdasági művészeti rajzokkal ’s han«-- 
müvekkel fog folvtattatni, kedveskedésül hozzá járul- 
ián a’ Siklósi ütközet.

Félévi ára helyben 3 fl., postán 4 fl. pp. Előfizethet» 
Pesten a’ szerkesztőségnél hatvani utczáhan fekete 
elefántnál 2dik emeletben, ’s minden cs. kir. posta- 
hivatalnál. A’ czimzelekel hibátlanul olvashatólag leí
ratva , vagy a’ már kinyomottakat kérjük minélelőbb 
beküldetni.

Jelentjük egyszersmind, hogy folyóiratunk’ köréhez 
képest eredeti értekezéseket is elfogadunk, nyomatott 
árkusát, miután t. i. lapjainkban közöltettek, 8 pe»<rö 
forintokkal jutalmazandók, csakhogy bérváltottan, vagy 
biztos alkalommal kérjük beküldcttetui. Pesten no
vember’ 9dikén 1837.

Ismertető' szerkesztősége. (3 )

Előfizetési figyelmeztetés a’ 
Hazai ’s K ü lfö ld i T u d ósítások

iránt.
A’ hanyatló 1837’ végén tisztelettel szólítjuk fel 

minden rendű pártfogóinkat ’s általánosan a’ két ma
gyar hazai olvasó közönséget, hogy a’ jövő 1838ra, 
mint e’ nemzeti újság’ 33dik p á l y a - é v é r e  előfize
tési rendeléseiket postán, vagy közvetlen hozzánk kül
dendő leveleikben , minélelcbh megtenni méltóztassa- 
uak. így mi is korán megtehetjük előkészületeinket, 
felmentetünk a’ feleslegi példányok’ terhes nyomtatási 
költségétől, ’s t. ez. olvasóink közűi kinekkinck teljes 
számú példánynyal, küldözcsi hátramaradás nélkül 
szolgálhatunk.

Nemzeti Újságunk a’ Hasznos Mulatságokkal és Hir
detésekkel együtt a’ jövő 1838han is eddigi alakjában, 
szép fejér papiroson, legolvashatóbb, tiszta festékü be
tűkkel Trattner - Károlyi’ jeles könyvmiihelyébcn fo<> 
megjelenni. A ’ mi testvér-lapjaink’ belső tartalmát i f  
leti: e’ részben hivatkozunk most is többször jelentett 
szerkesztési főterek vésőnkre; mel y aem egyéb mint 
a’ világ’ legfrisebb történetei közűi szemelt kivonatban, 
gyorsan közleni mindazt, mi politicai vagy tudomá
nyos, gazdasági vagy koreskedési, művészeti vagy 
mesterségi ’stb. tekintetben hasznos, jő , szép, jeles 
és tanuságos. Midőn o’ részben a’ külföld’ azon nagy

nemzeteire fordítjuk kivált figyelmünket, mellyek a 
világ’ minden más népeinek tükörül szolgálnak; leg- 
kedvesb gondunk egyszersmind a’ két testvér haza’ 
erkölcsi ’s polgári jólétét tárgyazó intézetekről minden 
szükségeseket közleni, gvulasztani a’ király’ ’s haza’ 
szeretetét, a’ józan nemzetiséget ébreszteni, ’s igy 
felelni meg folyvást az olvasok’ ’s idő’ kivánatinak.

Hirdetésink mindenféle gazdasági , kereskedési, 
művészeti ’stb. jelentéseket, híradásokat, figyelmez
tetéseket a’ legmérséklettebb nyomtatási költség’ meg
térítése mellett elfogadnak 's tüstént közlenek.

A’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatsá
gok’ és Hirdetések’ ára jövő félévre is Pesten és Bu
dán házhoz küldve boríték nélkül 8 fr .; borítékban 9 
fr .; postán pedig 10 fr. vczédulában. Egész évi díj 
kétannyi. Csekélyebb árt évenként 200 ívnél többre 
terjedő lapokért már kívánni sem lehet. A’ kik t. cZ. 
Pártfogóink közül legszebb fiumei velinen kívánnak já 
ratni hírlapjainkat, a’ kitett díjhoz még 4 vfrtal já
rulni, ’s ebbeli kívánságukat a’ tisztán leirt vagy nyom
tatott czímzet’ beküldésekor nyilvánítóim ínéltózlassa- 
nak. Azon t. ez. Olvasók, kik újság-járatási helyükét 
változtatni szokták, legtanácsosabban az alulirt hiva
talnál fizethetik le a’ szokott fél vagy egész évi díjt. 
A’ tévedések’ és panaszok’ kikerülése végett szükség, 
hogy mind a’ czimzetek t e l j e s e n  és hibátlanul, mind 
az utolsó posta, honnan t. i. kapják t. ez. Pártfogó
ink hírlapjainkat, pontosan jegyeztessenek fel. — A’ 
cs. k. postahivataloknak és levelezőinknek a’ szokott 
ajándék - példányt ezután is szives örömmel küldjük 
meg; nemzeti újság-intézetünk’ gyáinolításában buzgó 
hazafi fáradozásukat továbbra is reményivé.

Előfizetni lehet minden cs. k. postahivatalnál, Pesten 
pedig a’ kiadó tulajdonos K u l t s á r  Istvánná’ házá
ban, Zöldkert-utczában , (Kohlbacher-gasse) 498d. sz. 
alatt. Költ Pesten, 1837’ decemberében.

A' Nemzeti Újság' hivatala. (2)

Az ausztriai monarchia’ minden cs. k. postahivata
lainál előfizethetni a’ következő czímii folyóiratra:

T  ti It 5  r
művészet', csín' és divat’ számára (Der S p i e g e l  
für Kunst, Eleganz und Mode). Számos miivészetileg 
metszett ’s fiuomúl színezett d i v a t - ,  ugyszinte g é n 
r e -  c h a r a c t e r -  és  g r o t e s k k é p e k k e l ,  ar c z -  
k é p e k k e l ,  ’s b u t o r r  aj Z o l á t o k k a l ,  ’s mák 
réz és aczélmetszetekkel, azonkívül egy toldalékkal 
illy czím alatt: , , \ '  l e p k e “ (Der Schmetterling) 
pótléklap a’ s z í n é s z e t ’ , t u d o m á n y ’, lia n g á -  
s z a t ’ ’s n a p i  t ö r t é n e t e k ’ számára. Különösen ér
dekesek az említett képek rajzolatok, mellyek a’ 
párisi ’s londoni műholtokból véve, a’ legvonzóbb és 
legmeglepőbb ábrázolatok’ c s a r n o k á t  képzik, mely- 
lyeket a’ világ’ e’ két fővárosa’ nevezetesb művészei
nek leleményessége, képzeleteleje, szeszélye ’s gúny- 
szelleme hoz világra. Ezeket mindenkor egy s z e 
s z é l y e s  l e í r á s  is kiséri — A’ T ü k ö r  cs test
vérlapja a’ L e p k e  következő osztályokat foglal ma
gában: I. F ö t a r t a l o  in. 1. E l b e s z é l é s e k  és 
n o v e l l á k .  2- U t a z á s i  v á z  o l a t ok.  3. E r k ö l c s i 
k é p e k .  4. C h a r a c t e r v o n á s o k .  5. É l e t i r á  
sok.  6. T e r m é s z e t t ö r t é n e t i e k .  7- S z e s z é l y -  
n e m ű e k  (Humoristik). 8. V e r s e z e t c k .  9. R e j t 
v é n y e k  ’s t a l á n y o k .  II. N é z e t e k .  í t é l e t e k .  
E s e t e k .  10. S z í n h a z a k .  11. L i t e r a t u r «  ’s 
h a n g á s z a  t. 12. L e v e l e z é s i  t u d ó s í t á s o k .  
13. D i v a t l a p .  14. A p r ó s á g i  lap.  J5. H e l y 
be l i  ú j s á g o k .  III. K é p m e 11 é k 1 c t e k. 16. D i 
v a t k é p e k .  17. G e n r e - ,  c h a r a c t e r -  és g r o -  
t e s k k é p e k .  18. A r c z k é p e k .  19. B ú t o r -  ’s 
e q u i p a g e  k é p e k .  20- R e n d k í v ü l i  r é z m e t- 
s i e t e k  é s  má s  t o l d a l é k o k .  E lö f iz c t Ó H f  
® c l l c t c l e K  t A Tükörre ’s társára a’ Lepkére kö
zönséges velinpapiroson és minden divat- ’s más rez
es aczélmctszctre félcvenkint (1838 évi januarius’ Itől 
június’ végéig) az előfizetési dij csak 4 forint ’s bér
mentes postai küldéssel 5 for. p. p. — A’ Tükörnek 
pompás kiadása finom velinpapiroson az első rézlenyo- 
I“ at okkal (melly a’ legfőbb csínnal van összeköttetve 
és azért a’ szépnemnek különösen ajánlhatjuk) féléven- 
kint csak egy forinttal korüt többe, tudnillik : 5 forint 
s postai elküldéssel 6 for. pengő pénzben. ( |)

Előfizetési Jelentés.
A ’ nm. ni. k. Helytartó Tanács’ kegyes^engedelmé- 

ve l , a’ pesti „Tudakozódási és Árverési
hírlap“ (Kundschafts- und Aiictionsblatt) jövő 1838d. 
évi jan. 1. Hajijától kezdve, hetenkiut kétszer, u. m .: 

k e d d e n  és p é n t e k e n
(kivévén az ünnepnapokat) jelenem! meg. Midőn ezt 
ezennel közhírré teszszük, ’s előfizetőink’ sok rész
beni óhajtását ezáltal teljesítjük, egyszersmind meg
jegyezzük: 1) Az előbbi előfizetési ár, u. m. Buda’ 
és Pest’ számára félévenkint házhoz küldve 3; postán 
bérmentes elküldéssel a’ belföldre 5 forint váltóban. 
2) Ezen lap minden jelentéseket az itteni hírlapoknál 
hamarabb közöl (mivel amazok egy vagy két nappal ké
sőbben jelennek meg). 3) Annak bizonyságául, hogy 
nem annyira a’ pénznyerekedést mint lapjaink’ sebe
sebb elterjedését’s közhasznúságát vettük czéln l: a’ be
iktatási járandóság a’ legolcsóbbra határozlatott, u. ni.: 
e g y  n y o m t a t o t t  s o r é r t  (40 betű) 6 kr. váltó
ban; azonban t. ez. előfizetőink ennek is csak felét 
u. m. 3 váltó krt fizetendnek; egy nyomtatott mellék
letnek egyszeri hozzácsatolásáért és kihordásáért 1 
frt. 30 kr. váltóban. 4) A’ kihordatás ezután nem az 
eddigi bérlett kihordok, hanem saját hivatalunk’ szol
gái által eszközöltetik; a. o. az előfizetési járandóságot 
is nyomtatott nyugtatvány mellett csak ezeknél vagy 
a’ hivatalnál kérjük letetetni.

Legbuzgóbb iparunk továbbra is oda lesz irányozva, 
hogy a’ sokoldalú jelentések’ fölvétele, a’ megérkezett 
idegenek’ gyors jelentése, a’ honi termékek’ árának 
stíl. és a’ meghaltak’ hírül,adása által t. ez. előfizető.nk- 
nek még teljesebb megelégedését nyerhessük meg.

Weber és König,
a’ cs. k. kiváltságos tudakozódási, árverési 

és szolgálati hivatal’ tulajdonosai. (2)

Dohány’, burnót’ és szipák’ lajstroma
a’

l t o U c u b ll le r  t e s tv é r e k
által, a’ reformátusok’ temploma mellett, újonnan 

felállított
dohány - g-yárban,

kik áruezikkelyeiket a’ legjutányosb áron a’ tisztelt 
közönségnek ezennel ajánlják azon alázatos megjegy
zéssel, hogy ők a’ vásár’ idején egy külön raktárt a’ 
Nagyhíd-utczábau, Ürményi-házban alapítottak.

n e m e s í t e t t  d o h á n y o k .
1. Juhász. 2- Vadász. 3- Gőzhajó. 4. Magyar vitéz. 
5. Bányász. 6. Király-fodor, közép finom. 7. Király
fodor, finom. 8- Király-fodor, igen finom. 9. Basa. 
10- Varinász - Kanaszter, erős fajta. 11. Kanaszter- 
sveszent. 12. Porto - Rico , lső  faj. 13. Porto-Rico, 
2dik faj. 14. Amerikai finom cs gyenge. 15. Egész
ség-dohány mellgyengéknek.

S z i p á k .
16. Havannai. 17 Amerikai. 18. Kanaszter, erős fajta.

T e r m é s z e t i  d o h á n y o k .
19. Debrői. 20- Faddi. 21- Vcrpeléthi. 22- Csetneki. 
23. Ribai. 24- Rátkai. 25- Vcki. 26- Muskatály. 27. 
Viclinyédi. 28- Török dohány.

B ii r ii ó t o k.
1. Öarna-pácz, csekélyebb faj. 2- Fekete-pácz, cse
kélyebb faj. 3. Fekete-pácz, finom. 4. Marinoi, cse
kélyebb faj. 5. Barna narancs. 6- Fekete narancs. 7. 
Barna tonya, csekélyebb faj. 8. Fekete tonya, cse
kélyebb faj. 9. Rózsa-pácz, csekélyebb faj. 10- Va
lódi kassai. 11. Szegedi természetes. 12. Pécsi ter
mészetes. 1 3 - Debreczeni természetes. 14. Külön pácz 
valódi bécsi módra. 15. Hollandi Rappé. 16. Viola 
Rappé. 17. Párisi Rappc, lső  faj. 18. Párisi Rappé, 
2dik faj. 19. Bolongároi Rappé. 20- Virginiai Rappé. 
21. Sz. Omeri Rappé, lső  faj. 22- Sz. Oincri Rappé, 
2dik faj. 23. Tonya-Ilappé. 24. Finom marokkói Rap
pé. 25- Finom marinoi Rappé. 26. Finom makkóbai 
Rappé. 27. Finom rózsa Rappé. 28. «Spanyol vagy 
szevillai.

• l ő s / . a s n  l i i ir  nő t o k .
29. Néroli. 30. Czitroni. 31. Jázmin. 32. Szegfű. 83. 
Fabcy. 3 4 . Vanille. 35. Ezervirágu. 8 6 . V egyes. (3 )

Elmtő jószág.
Ns. Pozsony szabad kir. város’ legközelebbi szom

szédságában és kies vidékében szép nemes telek,

szántóföldjeivel rétjeivel és nagy kiterjedésű, közel 
300 kapás jeles széleivel úgy a’ kcllemetesen hclyhe- 
zett, tágas udvar és szép kert’ közepén fekvő , jó kar
ban lévő, csinos és alkalmatos cnrialis épületeivel, 
mellyekben, az uraság’ számára való 6 szobán kívül
— van még egy cselédház, boltozott istálló — nagy 
borsajtó — minden hozzávaló edényekkel és eszkö
zökkel — 1000 akóra való igen jó pincze — szint
annyi vas abroncsos hordóval — fészer, igen jó kút 
és más szükséges alkalmatosság. —

A ’ jószágnak igen nyilványos törvényos szerkezfe- 
tése megszerzését annál jntalmasabbá teheti, minthogy 
az első szerző és örökös birtokos’ bevallása mellett
— ezen jószágra a’ kir. adományos helybehagyás meg
nyerhető. — További tudósítást a’ Hírnök’ szerkesztő
ségénél vehetni. (1)

Ház’ és vasltereskedés’ árverése.
Hétfőn e’ folyó 183?dik esztendőben december’ ha

vának IS (tik napján reggeli 9 urakor, ezen tek. ns. 
Pozsony vgyében fekvő Szerdahely mezővárosban 
Csallóközben, a’ piacz’ közepén és legjobb karban 
lévő h á z a  és v a s k e r e s k e d é s e  néhai B e r e s e k 
András untak, négy szép órával és több más szerek
kel együtt, tüsténti kész pénzben leendő kifizetés 
mellett^ a’ legtöbbet Ígérőknek, kótyavetye’ utján el 
fognak az illető bíróság’ rendeléséből adatni , melly 
alkalommal mindazok, kiknek a’ fent nevezett meg
holt adós maradott, követeléseiknek hiteles bebizonyí
tása és azoknak csak azután leendő kifizetése végett, 
szintén ott jelenjenek meg.

F a d g y a s  Orbán.  (1) 

H i r d e t é s .
A’ nagyinéit, magyar kir. udv. Kamara’ rendelésé

ből ezennel közhírré tétetik, hogy néhai J u r a n i c s  
A n t a l  volt győri megyés püspök’ hagyományához 
tartozó különbféle javak és eszközök, u. m. üveges 
hiútok , utazó félfedeles és más kocsik, lószerszámok, 
egynéhány darab arany és ezüst emlékpénzek, drá 
gakövek, keresztekben és gyűrűkben; ugyszinto 
arany keresztek és lánczok, tobák-szelenczék, ezüst, 
u. in. evő- ’s kávéeszközök, gyertyatartók, képek, tük
rök , függő lámpások, órák,  szőnyegek, asztali 
ékességek, és ruhák, végtére mintegy 500 akó ré
szint nemesebb borok és iirmösök, u. ni. rákosi, som
lai, ruszti, tokaji ’stb. hordók nélkül, december hó
nap’ Ildikén és utána következő napjaiban délelőtti 
órákban 9 órától kezdve egy óráig a’ győri püspöki 
residentiában kész pénzbeli fizetés mellett a’ legtöbbe* 
ígérőnek nyilványos kótyavetye’ utján el fognak a- 
datni. (3)

H i r d e t m é n y .
Az 1838dik évre a’ uiarmarosi kir. kamarai urada

lom’ számára megkívántaié pálinka’ előállítása végett 
f. e. december’ ü k én  S z i g e t  h e n  az igazgatási cu~ 
riában nyilványos árverés fog tartatni. — Ugyanis a’ 
s z i g e t h i tiszttartóság’ számára 

megkivántatik . . . .  230,000 iteze tiszta gabona-, 
és . . . .  15,000 „ „ szilvapál.;

a’ k ö n i g s f e l d i  erdész- és számtnrtó-hivatal’
számára.......................................  42,000 itexe.

a’ k ő r ö s m e z ő i  hivatalok’ számára . 86,000 „
»’ r a h o i  „ „ . 98,000 „

v i s s ó i  „ „ 6,000 „
18 fokú tiszta gabonapálinka. — A’ szállitványok ré- 
szenkint 5000 itezényi ’s a’ körülményekhez képest 
nagyobb mennyiségekben kiáltatnak ki. Egy harmad
rész beszállításának határideje jövő évi januarius’ vé
gére , a’ hátralevő kétharmadrészé pedig szinte 1838. 
évi április’ végére határoztatott. Kiknek a’ szállításhoz 
kedvük van, a’ fent kijelelt napon, szükséges bánat
pénzzel vagy készpénzben, vagy statuskötelezvények- 
ben (mellyek mindazáltal csak kereskedő-csarnoki becs
ben fogadtatnak el) ellátva, — Szigetheti megjelenni 
110 terheltessenek. Szabad tetszésre hagyatik írásbeli 
ajánlatokat is 1837 évi december’ lOkéig az igazgatási 
elnökséghez beküldeni, mellyek a’ bevégzett clöszó- 
vali árverés után fclnyittatni ’s kellő figyelembe fog
nak vétetni. Mindazáltal magában értetik, hogy az 
elfelé írásbeli kinálkozás mellé a’ kiszabott bánatpénz 
is , melly az átveendő egész szállitvány árának 10 
pceiitumából áll, hozzá csatoltassék. (2)

Nyomtatja Wigand Vridrik Kár.



POZSONY, kedden 49 . szám . DECEMBER' IS. 1837
T a r t a l m a :

»’ honi political ’s nenipoliticai tárgyak , neveze- 
tcsb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlntlanabb közlése; a’ külföldi po
litical tudósításoknak környiilállásos és olly gyors 
hi'rüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturaban ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tató czikkek; a’ pénz’, statnslcvelek’, élelmek’, 

lég' ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

S z e r k e s z t i  ’s kiadja

B alás fa lr l  Orosz József.

F e l t é t e l e k :
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — — 
Előfizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonos
nál, Wigand Károly Fridiik' házában; P e s t e n  
Füskáti Länderer Lajos' könyvinühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ czím alatt küldetendők : BA' Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.a — A ’ nem- 
hivatalosokiiak bérmentcs levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izeden bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Ha gyár ország.
A’ nmélt. magyar kir. udv. Kamara a’ keblebeli számvivő 

hivatalnál S c h r e i e r  Theofil eddigi fizetéstelen gyakornokot 
fizetéses gyakornokká; So mo s s y  Józsefet, a’ broodi har- 
minczad hivatal’ eddigi számvizsgálóját (revisor), a’ zimonyi 
harminczad-hivatalhoz első számvizsgálóvá; G u g g e n b e r -  
g e r  András drenkovai ideiglenes számvizsgálót a’ broodi 
harminczad-hivatalhoz valóságos számvizsgálóvá, ’s helyébe 
K o m l ó s y  Józsefet, a’ győri harminczad-hivatal’ gyakorno
kát ,  drenkovai ideiglenes számvizsgálóvá; továbbá K r o n i 
k e l  Ferencz ipolysághi ellenőrködő sómázsamestert a’ car- 
lopagoi só- és harminczad-hivatal’ ellenőrjévé; S e i t z  Vin- 
ezét pedig, az oreclioviczai harrninczad-hivatalnál ellenőrkö
dő tiszti írnokot, st. cosmoi harminczadossá ; végre J ä g e r  
József ó-zólyomi bányász-kamarai kasznárt ugyanottani ud- 
varbiróvá nevezte ki.

Bécsben december' lOkén az úgynevezett Minoriták’ tem
plomában reggeli 9 órakor díszes egyházi szertartással ment 
végbe zágrábi megyés püspök I l a u l i k  György ő excellentiá- 
jának a’ római szent szék’ követje ephesusi érsek hcrczeg A l
t i é r t  Lajos által történt fölszenteltetése. — A’ számos papi 
segédlő személyek között kitűntek leginkább a’ caesareai ér
sek, a’ bécsi tiszt. Mcchitarista-rendnek fő elöljárója, továbbá 
a’ császári hadsereg’ apostoli vicariusa, diocletianopolisi püs
pök L e o n  h a r d  János; a’ főméit, magyar kir. udv. Cancel- 
lária’ tanácsosa és referendariusa bosoni püspök S z t a n k o -  
v i t s  Iván;  a’ nmélt. Helytartó-Tanácsnál tanácsos priszti- 
niai püspök D e r c s i k  János. — Melly szent foglalatosság, 
valamint a’ fényes egyházi tisztben eljáró személyeknek épü
lést gerjesztő malasztos magokviselete ’s a’ buzgóságra ger
jedt számos gyülekezet’ ájtatossága által valódi lelki épülés’ 
tárgyává vált: úgy a’ főméit, magyar kir. udv. Cancellaria, a’ 
főcancellártól kezdve majdnem minden tagjainak jelenléte 
által, kitűnő tanúbizonyságul szolgált, mennyire volt légyen 
a’ köz tisztelet’ és szeretet’ tárgya a’ kebelétől e lvált , saj
nálva nélkülözött, felejthetetlen főpap. — Délben a’ szent 
széki érsek-követ urnái negyven személyre készült fényes 
ebéd járult az ünnepléshez, melly alkalommal több főrendii 
személyek között a’ fin. m. k. udv. Cancellaria’ több tagjai 
is jelen voltak. Kevés napok múlva roppant megyéjébe uta- 
zand a’ megyés püspök ő excellentiája, kinek jótékony jelen
léte a’ világi és egyházi körben gazdag áldást terjesztend.

B. A l b a n  o mérnök, kit K e n n i e  minap Pesten hagyott, 
hogy az álló hid’ tárgyában megkezdett vizsgálatokat foly
tassa , november’ 29kén Bécsen keresztül elutazott Angliába. 
A’ nevezett mérnök nem csak a’ már előbb e’ végre gyűjtött 
adatokat vette tekintetbe ’s hasonlítá Össze azon sokoldalú 
geometriai mérésekkel, mellyeket önmaga tett a’ legnagyobb 
pontossággal; hanem — mi egy illy nagynemü építmény’ lé
tesítésére nézve igen fontos — különféle szereket vagy anya
gokat is vitt el magával, hogy erősség’ ’s tartósság’ tekinte
tében használhatásukat megpróbálja. — llly valódi practical 
munkálatoknak csak a’ legiidvösségesb következéseik lehetnek

és dunai állóhidunknak óhajtott létrehozását mindinkább biz
tosítják.

Gedellő , now 21-
Ha a’ kiáltó Ínség’ enyhítése emberbaráti érzés’ jele: sok

kal kitünöbb ez amaz erényes lelkekben , kik magok keresik 
fel a’ szűkölködőket. E’ nemes érzést személyesítve tiszteli 
Gedellő mezővárosa fm. herczcg Gr a s s al k o vi c h Antal 
l'öldcsiirában, ki valamint mindig atyai szivén viseli alattva
lóinak sorsát; úgy a’ múlt hónap’ végén támadt tűz által ha
muvá lett házak’ felépítésére minden szükségeseket megren
delni kegyeskedett. Hasonló ritka erényekkel tündöklő her- 
czegnője, kinek bőkezűsége folyvást táplál ugyanitt 12 sze
gényt, ebben határt nem ismervén, udvari papja, orvosa ’s 
tisztjei által maga keresteti fel az ügyefogyottakat, kiket 
nyom ugyan az Ínség, de szerénységük gátolja sziikségök’ 
megvallását. Illy házi szegények közt, valamint minden ősz- 
kori eltávozásakor, ez idén is minden valláskülönbség nélkül 
kiosztandó 500 forintot hagyott. E ’ felett bölcsen tudván a’ 
nemes herczegnő, hogy a’ jövendő nemzedék’ boldogságát 
csak a’ jó nevelés eszközölheti, fő figyelmét az iskolára for
dítja ’s apró alattvalóit anyailag ápolja, és szorgalomra bő 
adakozásával serkenti. így a’ mostani próbatételkor az első 
fiúcskának két aranyat, a’ leánykának egész ruhát ajándé
kozván, iskolai szerekkel ellátja, a’ tanitónak pedig nagyobb 
ösztönére 80 forintot ajánla. Ezek ugyan mindennapi tettei 
a’ nemes herczegnőnek, ’s ámbár szerénysége ezek’ tudatását 
ellenzi: a’ háladatosság mégis némi adóját szives elismerés
sel lefizetni kívánja, áldást rebegvén az egek’ urától az illy 
atyáskodókra. H.

A’ m. t. t á r s a s á g ,  november’ 28. tartatott kis gyűlésé
ben némelly belső dolgain kiviil: 1. kihallgatván az illető bí
rálók’ előadásit, 1. nevelési ’s egy drámái munkát nyomtatás
tól elmozdított; az elsőbbik jelszava: ,,Tanítsd jól a’ gyer
meket az ő utjának módja szerint, még mikor megvénhedik 
is ,  el nem távozik attól.“ II. A’ Tudománytár’ számára be
küldött egy törvénytudományi értekezés vizsgálat alá bocsát
tatott ; Podhradczky József 1. tagé pedig „Káldy Györgyről 
mint egyházi szónokról“ Szilasy János r. tag’ ajánlatára abba 
felvétetett. III. Sárváry Pál 1.1. a’ mathem. műszótárhoz pót
lékokat küldött. — A’ társaság’ gyűjteményei következő aján
dékokkal növekedtek: A’ könyvtár’ számára: 1) Magda Pál 
1. tag tó l: a) a’ mezei gazdaság’ philosophiájának szabásai sze
rint okoskodó gazda, S. Patakon 1833. b) Az embernek ere
deti formájáról programin, Pesten 1837. c) De scholá, quae 
genio saeculi obsequitur, splendidissimá, quae eum emen- 
dat ,  optimá, programma, Pest 1836. d) Meisznische Land- 
und Bergchronika, Dresden 1590. — 2) Pintér Mihályiéi: 
Örömdal a’ Pesten épült m. színház’ megnyitása’ alkalmával, 
Pest 1837. — 3) Gasparich Kilittől : krakói házi és Írni való 
kalendáriom. Pozsonyban, 1729 , 1731 , 1732, 1733. —
4) Puky Jánostól: Károli Gáspár’ bibliája. V iso l, 1590. —
5) Szálé Lajostól: Selectiora adagia latino-hungarica , stu
dio Petri Kis-Viczay. Bártfán, 1713. — 6) Thassy Mihály- 
tól : lugdunumi diák biblia , 1515. — A’ kézirattár’számára, 
Király Antaltól: első Leopoldnak 1695ben költ eredeti leírása

Csongrád vármegye’ rendéihez a’ forintok’ beváltása’ ügyében. 
— A’ pénzgyüjtemény’ számára: 1) Egyed Antal 1. tagtól, 
3 darab római pénz. 2) Szálé Lajostól 10 ezüst ’s 17 rézpénz. 
3) Prikkel Lajostól, 3 darab ezüst pénz.

A u s z t r i a .
Hírnökünk’ 45dik számában említette bécsi levelezőnk egy 

ottani nagy vízcsatornának közelgő létesítését. Most e’ tárgy
ról a’ dec. 9dikei ,,Bécsi Újság“ következőt je len t: „Öröm
mel sietünk tisztelt olvasóinknak előlegesen is azon biztos 
tudósítást adni, hogy ő Felsége a’ mi legkegyelmesebb Csá
szárunk az uj nagy vízcsatornának kivitelét jóváhagyni mél- 
tóztatott. Az uj F e r d i n á n d - c s  á s z á r - v i z e s  a t o r n á n a k  
minden részleteire kiterjeszkedő körülményes programma ke
vés nap múlva megjelenend hírlapunkban. Ezen uj vizvezetés 
két és három sugáru 17 medencze (víztartó) és 93 folyókút 
által fogja a’ külvárosokat a’ szükséges vízmennyiséggel el
látni. F l e t s c h e r  és P u n t s c h e n  erőmüvészek két e’ mun
kához tartozó gőzerőműnek készítésével már annyira halad
t a k , hogy azokat 1838dik évi martins’ végével felállíthatják.“

B ecs, dec. 9.
J á n o s  cs. k. Főherczeget az ausztriai tartományokon ke- 

resztiiljöttében mindenütt a’ leghódolóbb tisztelet kisérte. 
A u g u s z t  porosz királyi herczeg , ki még csupán e’ Főher- 
czeg’ megérkezésére várakozott, e’ hónap’ 6dikán innen Ber
linnek elutazott. —- Ö kir. fensége a’ b a d e n i  nagyherczeg- 
né a’ hoszabb időre kivett uj szállást elfoglalta ’s a’ telet itt 
töltendi. Fenséges veje, W as  a herczeg, Oldenburgból ide 
még karácson előtt visszaváratik. — Ő cs. k. Felsége B u a  
kapitányt, „M aria- Anna“ cs. k. gőzhajónak, mellyen-t. 4. 
János Főherczeg levantei útját tévé, parancsnokát a’ fekete 
tengeren kiállott iszonyú szélvész’ alkalmával kitüntetett 
rettenthetetlenségeért a’ Leopold - rend’ vitézévé nevezni, 
ugyanazon gőzhajó’ legénysége közt pedig tetemes pénz ju 
talmak’ kiosztását meghagyni kegyelmesen inéltóztatott. — 
A’ múlt szerdán estve halálozott itt meg Bécs városának mind 
a’ polgároktól mind minden rendiiektől igen tisztelt polgár- 
mestere, L e e b. Betegsége alatt mind Ö Felségök , mind 
valamennyi Főherczeg gyakran tudakozódtak mintléte felől. 
A’ boldogult egyiránt bírta fejedelmének és polgártársainak 
bizodalmát, ’s halála köz sajnálkozást gerjesztett.

Párisi tudósítások szerint M u z a r d  táncz hangmőszerző 
a’ bécsi S t r a u s sál egyesült’s ugyanazon teremben felváltva, 
amaz franczia , ez pedig német tánezszerzeményeket halla t
lan sikerrel adnak elő. — Ugyanott legközelebb „Caligula“ 
czímii szomorujáték fogott adatni, mellyhez hat uj diszit- 
mény és 300 uj öltözet készíttetett. A’ „Camp des Croisés“ 
Dumastól nem sokára szinte adatni fog ; Seribe’ uj vaudevil- 
leje „L ’Indépendant“ nem igen tetszett,  ellenben a’ „ Perit 
de la Débutante“ czímii uj vaudevillet kedvezéssel fogadta 
a’ publicum.

Az uj franczia követkamara nagyobb részint a’ bank’ és 
pénzcsarnok’ felgazdagodott embereiből á l l , és csak kevés 
jó t  várhatni olly kapzsi képviselőktől , kiknek egyedüli élet-

E*y bácsi honfinak, nyiltszívii észrevételei a’ 
Társalkodóhan m egjelent „Vándor’ 

titkaira .“
I. Levél.

Baja, now 1.
Szép Gizela ! Remegve 's reszkető kezekkel forgatva ’s ag

gódva nyitandja majd föl e’ messze vidékről , ismeretlen be
tűkkel, gyász pöcsét alatt küldött levelet,  ’s annak olvasásá
val furcsa zavar is kedvetleníti , t udom,  szépnemi türelm ét; 
de bocsánat,  kegyes szűz! bocsánat egy buzgó honfinak, ki 
lakföldjét is hőn szeretvén mint születési h e lyé t ,  iinezt az 
életszerencséért,  amazt a’ szerencsés bo ldogságér t , kedvese’ 
titkainak nyiltszivii czáfolatával szívcsendét megzavarni me
részkedik ,  ’s épen halottak’ estvéjén ’s gyász pöcsét alatt 
küldi levelét, hogy külsőleg is kijelentse azt, milly sötét bá
nat epeszté sok bácsiak’ lelkét kedves Gusztijának a’ nyilvá- 
nyos lapokban is kihirdetett titkai miatt, mellyekben Bácsról 
’s annak egyik vidékéről mint siető vándor olly kíméletlen 
hirtelenséggel ’s gúnyos tájfestéssel elménczkedett.

Alig deriile ki a’ heves Guszti első levelében «Iszórt szerel
mes álmodozásinak hoszú mámorából, azonnal sötét szíváb- 
rándozási között ,  a’ szerelmi távoliét’ epesztő bánatja ko- 
morabbá változtatván szeszélyét,  Bácsnak egyik városát,  
Z e n  t á t ,  támadja meg haragosan, ’s elmondván erről rövid 
látásból minden roszakat ,  csak a’ városházi őrtornyon akad
nak fen borongó szemei; bizonynyal többet ’s igazabban tu 
dandó, ha e’ város’ bővebb körültekintésére több pillanatokat

szánt vala; de a’ ki fut ,  futólag is tudand mindent. Szép 
Gizela! mondja el a’ szeles Gusztinak, a’ mit ő elmulasz
tott l á tn i ’s kitudni, hogy Zentán több zsindeles és még cse
repes ház is díszeleg, mint ő egy utczán végigrepülve látha
tot t ;  azt is, hogy ezen magyarszerb város egyik vala, melly 
az elsők között casinót nyitott, évenkint hoszabb időig ma
gyar színészeket t á p lá l ’s pártfogol, hol a’ csinosbuló magyar 
nyelv’sjobb ízlés szépen terjedve közösebbé válik, számosabb 
lakosok’ újabb Ízléssel rendezett kertéit nemesebb gyümölcs
fák szépítik; egyszóval a’ zentai vidéken az emelkedési ipar’ 
és szorgalom’ tapintható nyomait található a’ vándor Guszti, 
ha olly hamar nem fut Zentán keresztül. Lelhetett vala e’ 
kigúnyolt tájékon olly gazdasági épületeket ’s előhaladási 
találmányokat is, rnillyeket több századoktól hires városok 
körül hasztalanul keresett volna, bár Zenta másfél száz év 
előtt a' nyomasztó török iga alatt nyögve, a’ magyar szaba
dulási harcz után végpusztulásra j u t o t t , ’s kereskedése talán 
csak a’ Tiszán futandó gőzösök’ indultával veendi első kezde
tét; mégis e’ mostohaságok’ daczára emelkedve előhalad, ’s 
nem marad hátra mindenben, ’s igy csinos őrtornyot is lehe
tett a’ vándornak Zentán keresni. — Én született bácsi fi 
nem vagyok, lakföldemről nagyobbitva nem is akarok a’ ma
gyar világ előtt szerelmes ürességeket ’s álmos jövendölése
ket hirdetni ; ámde inkább utálom a’ sok komor ’s keserű 
gúnyok’, örökös sohajtozások’ sziinteleni kürtölését, ’s nagyí
tott hátramaradási leczkézésekkel a’ lassan , de szépen hala
dókat kedvetleníteni. Súgja e’ titkot négy szem között Guszti’

•fülébe, ’s bocsásson meg egy titkokat nem kedvelő bácsi 
nyiltszivii honfinak. — Sebök.

II. Levél.
Baja, nov. 10.

Mit nyugtalanul várék, teljesülve látom örömmel. A’ szép- 
kedvű Gizelától nyiltsziviiségemért megnyerve a’ bocsánat. 
Sietek tehát folytatási közlésemmel, ’s mindig titok nélkül, 
szép leány ! Zentárói szíve felé indulunk Bácsnak ; ámde nem 
olly szaladva, mint a’ futó Guszti, kit igen tisztelt föispá- 
nyi helytartója iránti tisztelkedés’, szomszédi barátság’, ma
gyar szívesség’ kitüntetésére egyik főszolgabírónk — kikeriil- 
tetve az ország- ’s rendes utat, mint a’ magyar mondani szok
ta , toronytól toronynak tartva — Zentárói inkább röpülteié 
mint utaztata Topolyáig. Ezt lobbantsa ismét szemére Gusz
tinak, a’ háladatlannak, ’s világosítsa föl neki , milly sokkal 
kellemesb utváltozatokon vala futandó, ha a’ két csendnök 
mint tiszteleti őr és sebes futó á l ta l ,  minden fa lukat’s váro
sokat elmellőzve, a’ legrövidebb határi mellékutakon nem ve
zettetnék. Kár vala tehát — a’ kedveskedést felejtve — e’ 
nem igaz, nem országos utakon egyenes utakat keresni, ’s gú
nyolva görbe vidéknek nevezni a’ járatlan ösvények miatt e’ 
rónaságot, melly nem minden utasnak áll nyílva, ’s most is 
nem a’ vándor’, hanem köztiszteletii főkormányzója’ kedvéért 
jeleltetett ki pályautul, ’s nem is csoda, ha az országutróll 
illy kitérengés által végtelen pusztaságon tévedezni vélé ma
gát az ismeretlen vándor, ’s mint szerelmest ligetek, ber
kek, tavak ’s nymphák nem fogadván el e’ nagy kiterjedésű

Tisztelettel kéretnek t. ez. Előfizetőink, méltóztassanak a’ I l i l ' l l O k  és S z á z a d u n k “ czíinü társlapok’ 1838dik évi folyamatja iránt ren
deléseiket a’ szokott előfizetési utakon haladék nélkül megtenni, részint hogy a’ borítékezímek jó eleve kinyomatván, a’ megrendelt példányokat annak 
idejében az illető helyekre elküldhessük; részint pedig hogy azokkal teljes számban szolgálhassunk; mivel tetemes költségekkel járván e’ vállalat, sok fe
lesleges példányt nem nyomathatunk.



czéljok mindig csak az vala, hogy akarmi útonmódon meg
gazdagodjanak , ’s a’ kik most vagyonúkban felfuvalkodva, a 
puszta, száraz készpénz’ uralkodása által egy íölötte nyo
masztó oligarchiának megállapításán fognak iparkodni. Eze
ken kívül még sok ügyvéd is ül a követhazban, kik branczia- 
országban eleinte rendszerint a túlzó patrióták szerepet ját- 
szák, mig egyúttal alattomben kövérebb hivatal után csúsz 
nak. A’ többi rész leginkább hivatalnokokból áll, kik minden 
polgárerényt az egyenes és nem egyenes adók’ pontos behaj
tásában helyeznek , minden tudományt és bölcseséget tinta- 
tartójokban lenni vélnek ’s a’ statust egy igazgatandó nagy ma
jornak tekintik. A’ pairkamarát mi il le ti , annak egész sínlödő 
természete tökéletes akaratnélküliségből áll, mellynek sem 
elvei, sem magasb nézetei, jóllehet néhány tehetősebb elmével 
dicsekszik. — Az 5pct. évi járandóságok’ (rente) alább szállí
tása nehéz feladás leend, mellyet ezen statuspapirosok’ bir
tokosi szívesen elhárítanának, de a’ melly semmiképen sem 
leszen elmellőztethető. — Általában Francziaországban most 
minden csak a’ s z e m é l y e k t ő l  függ, a’ mi igen nagy baj, 
mert mindenik személyhez ezer egyéb viszonyok vannak kap
csoltatva, és senki sem állhat jó t ,  hogy jövendőben a’ sze
mély’ befolyásának megszűntével mindazon intézvények, 
mellyek ahhoz köttetvék, vele együtt dugába nem dőlnek. 
—- A’ politicai hírlapok’ dolga Párisban szinte igen gyenge 
lábon áll; a’ „Constitntionnel“  egy azon kevesek közül, 
mellyeknek hoszabb életet Ígérhetni; a’ ,,Monde“ czímii re- 
publicanus lap megbukott ’s újabb bizonyságát adá annak, 
hogy valamint azon politicai p á r t , melly csak a’ múltnak 
emlékeiből akarna élni, végre szükségképen rothadásba menne 
által, úgy ellenben olly párt, melly a’ fen álló iránt épen sem
mi tisztelettel sem viseltetik, maga sem verhet gyökeret s 
előbb utóbb maga is félrevettetik. — A’ vasuttervek’ vizsgá
latára kinevezett biztosság Párisban azon javaslatot hozá, 
hogy minden nevezetesb pályát a’ status építtessen saját költ
ségein. — A’ spanyolországi ügyekbe avatkozásról alig lehet 
szó többé ; a’ francziák ezen országot lassankint, de meggá- 
tolhatatlanúl, halálra vérzeni hagyandják. Igen nevetik Páris
ban a’ Madridban készülő nemzeti pantheont, mellybe azok
nak tetemei fognának eltakarittatni, kiket e’ tiszteletre halá
luk után 50 évvel érdemeseknek itélend a’ cortesgyülés. ügy 
vélekednek, hogy e’ pantheon örökké üres leend. — Egyéb
iránt Spanyölországban folyvást kobozzák azoknak jószá
gait, kik másképen mernek gondolkozni mint azok, kik most 
minden hatalmat magokhoz ragadtak ; állítólag, hogy azok
ból a’ status’ hitelezői elégittessenek k i ; de más részről 
kobzatlanül maradnak azok’ jószágai, kikre az ország’ pénz
ügyeinek kezelése volt bizva ’s kik e’ mellett szemtelenül teli 
törnék zsebeiket ’s a’ magokén kiviil minden egyéb érdeket 
lábbal tapostak, mig ajkaikon mindig ezen varázsformulák 
csengettek: „honszeretet, közbátorság, patriarcliiai erköl
csök,“  mellyekkel azonban senkit sem csaltak meg. — An
gliában, úgy látszik, az uj parlament igen sokat fog a’ pénz
ügyekkel foglalatoskodni, mellyek egyébiránt ezen ország
ban véghetleniil jobb, rendesebb ’s fényesebb karban állanak, 
mint ezt a’ szárazon rendszerint hiszik; az utóbbi években 
is igen sok sinecura és felesleg hivatal töröltetett el; a’ főbb 
statushivatalokban tetemes költségkimélések hozattak be, ál
talában az ország’ igazgatása sokkal olcsóbbá tétetett, úgy 
hogy már most is állíthatni, hogy Európának talán egyik 
statusa sem kormányoztatik aránylag olly olcsón és gazdasá
gosan mint Anglia. — Az udvarköltségek feletti közlések, 
mellyeket a’ kincstárcancellár nov. 23kán az alsóházban tett, 
igen érdekesek; az, hogy ezen egész ügy, de kivált a’ nyug- 
pénzesek’ sora, szoros vizsgálat alá vettetik , mi eddig meg- 
tagadtatott,  és hogy Cornwall ’s Lancaster’ jövedelmeiről 
évenkint számadás foga’ parjamentnek elébe terjesztetni, igen 
jó hatással volt, minthogy ezek a’ parlament iránt megannyi 
engedmények, mellyekkel még maga a’ radical Hume is 
meg vala elégedve. Csupán az ultratory Sibthorp szólott a’ 
rainisteri javaslatok ellen 's kinevettetett. Általában, úgy 
látszik, az ultraterysmus’ ideje Angliában elmúlt. Igenis meg
győződtek az emberek a’ felől, hogy ezen jó urak csupán a’ 
törvény’ holt betűire tudnak hivatkozni, de annak kifejthető- 
ségét ’s kifejtődési szükségét nem képesek méltatni, miben 
egyedül rákjárású nézeteik’ korlátozottsága az. ok, mellynél 
fogvást egy lépést sem akarnak előre tenni, ’s minden régi

marha- ’s birkajáráson, igen gyönge szemének, melly a’ sze
relmi vidékekhez ’s arkádiai ligetekhez szokott, vadnak tet
szett e' képekkel dús, czíincres szarvasmarhával ’s birkával 
elborított gazdag vidék, ’s a’ tanyák közölt juhászbundás Hő
söket , nem szerelmes gavalérokat ’s ábrándozókat találván, 
vadul nézve, vadnak nevezé. —

Igaz, szép Gizela ! e’ vidék, mellyen Gusztija átfutott, 
csak a’ gazdaságértőnek ’s a’ természet’ barátjának szép, ’s 
egy álmodozó, regényköltő ámorfinak holt pusztaság, nem vi
rítván itt árnyas berkek’s ligetek, hol édes epedéseit a’ füle- 
milékkel kinyöghesse, ritkábbak lévén a’ tavak, hol lélek
vesztő csónakokból a’ szelíd holdvilágnak bús szívfájdalmait 
fölpanaszolhassa; mert mi gazdák a’ szerelmi rejtekhelyeket, 
a’ haszonvehetlen bozótokat kegyetlen kezekkel irtjuk inkább 
mint nevelnők , a’ bűzös tavakat pedig csatornák által mes
terségesen is lecsapoltatjuk, nemhogy édes álmok miatt sza
porítanék; mondhatom azonban ’s hivatkozhatom is azokra, 
kik Bácsot igazabban ismerik, találhatott vala Guszf/ e’ gon
datlanul ’s bántólag vadnak nevezett vidéken is ollyan elysi- 
umokat, mint Beodrán , Bocsáron ’s Pádén lá tott,  hol szép 
Gizelája’ árnyéka között minden paradicsommá varázsoltatott 
szemeiben, mellyek annak eltűntével vadul nézték a’ bácsi 
környéket. Egyébkint emlékeztesse szolid Gizela arra is a’ 
nem igen szerény Gusztit, hogy vadnak csak olly tájékot 
mondhatni józanul, melly vagy ragadozó állatok’ lakhelye, 
vagy természeti kietlenségében hevervén , mesterséges szépí
tés és költséges fáradozás mellett is haszonvehetlen; ugyde 
Bácsnak e’ kigúnyolt’s vadnak keresztelt vidékrészén buja ve-

visszaélést úgy tekintenek mint egy örökké bánthatatlan pri
vilégiumot, csak azt tartván jónak, a’ mi ó, habár önkényen 
’s igazságtalanságon alapul is ; egyszersmind feledik , hogy 
a’ ki  k o r m á n y o z n i  a k a r ,  m i n d e n e k  f e l e t t  e g y e z 
t e t n i  t u d j  on. — Egyik fontos parlamenti kérdés a’ golyó
zás (titkos szavazás) , melly kétségkívül a’ jelen parlament
ben is előjő, valamint már 1830ban, 1833ban s’ 1835ben elő
fordult. Mennyire lenne e’ rendszabásnak behozatala hasznos 
vagy káros, igen nehéz meghatározni; sokan azt radicalis- 
nak tartják, noha már igen régi idő óta sehol sem választatok 
rector, dékán vagy tudós-társasági tag nyilványos szavazással. 
— Az ultraradiealok is kevés uj tanítványt fognak most ma
goknak Angliában szerezni, mert ők a’ birtokot nem tiszte
lik. — Az ultraradical minden birtokot köz martalékúl az 
utczára szeretne kidobni, miután magának, mint hajdan a 
franczia jacobinusok, a’ legjobb darabot kiszemelte. De ez 
nem igen találna kedvelőket Angliában , hol kiki szereti va
gyonkáját biztosítva látni, ’s hol minden párt’ statusem
berei tudják, hogy minél nagyobb valamelly statusban a’ füg
getlen azaz tehetősebb birtokosok’száma, annál egészségeseb
bek és tartósabbak ott minden társasági viszonyok. — Ezen 
érett és csendes gondolkozást Angliában az újabb időkben 
herczeg W e l l i n g t o n ’ bölcseségének , mellyel a’ catholicu- 
sok’ emancipatiójában megegyezett, továbbá a’ nemeslelkü 
lord G r ey’ rendszabásinak , Á l t h o r p  és R u s s e l l  lordok’ 
dologismereteinek, végre legújabban O ’ C o n n e l l ’ mérsékle
tének és okosságának kell tulajdonítani. Ezek által történt, 
hogy az ősi statusintézvények’ hiányai itt néma’ lázadás’ vé
res utján ’s nem is a’ pórnép’ uralkodása által javíttattak ki, 
hanem a’ reformok’ csendes utján ’s az ország’ legnemesebb 
fiainak melyen megfontolt ’s nagy bölcseségü javaslataira, 
mint ezt maga IV. Vilmos is ohajtá, ki a’ parlamentreformot 
mindig szükségesnek sőt kikeriilhetetlennek tarto tta , hogy 
az által utóbb több más intézvények’ általányos kijavítása 
eszközöltethessék, mi is a’ mostani ’s a’ jövő parlamentek’ 
feladása. — A’ fenyitőtörvényekre’s fenyitőpörfolyamra nézve 
az újabb időkben sok üdvösséges történt Angliában, mit ré
gebben James M a c k i n t o s h ’, 1826 óta pedig sir R. P e e l ’ 
munkásságának kell leginkább köszönni, ’s a’ mit most min
denki hálával ismer e l ; mert ezen javítások által rend és béke 
könnyebben fentarthatók , mint ezelőtt. — Az udvarköltsé
gek’ vizsgálatára kinevezett, 21 tagból álló biztosság kétség
kívül még újabb költségkiméléseket fog javaslatba hozni, de 
bizonyosan nem ollyakat, millyet a’ franczia követkamara 
nem régiben ü a n m e s n i l  general’ özvegyénél tett. E ’ gene
ral Vincennes várának parancsnoka volt, midőn őt annak áta
dására a’ porosz B l ü c h e r ,  három millió frankot Ígérve, fel- 
szólitá. Danmesnil feleié: „Nem adom által a’ várat; de ke
gyed’ levelét sem; egyéb kincsesei nem bírván, e z t  hagyom 
gyermekeimnek örökül.“  — Danmesnil meghalt, ’s 1835ben 
a’ franczia követkamara ö z v e g y é t ő l  és  g y e r m e k e i t ő l  
a’ n y u g p é n z t  m e g t a g a d t a .  Az angol parlament illyen 
költségkiméléseket nem fog tenni. Anglia, mint hajdan Róma, 
emlékeket emel elhúnyt hőseinek, de egyszersmind azoknak 
hátrahagyott családjairól b ő k e z ű  l e g  gondoskodik, ’s nem 
küldi azokat egy pénzcsarnoki játszó’ küszöbéhez koldulni.

X agy Britannia.
A’ felsőház’ nov. 28dikai ülésében benyujtá N e w c a s t l e  

herczeg az általa bejelentve volt abbeli kérelmet, hogy a’ 
catholicusok a’ parlamentből rekesztessenek ki. Azonban a’ 
nemes herczeg elfeledte megmondani, kik intézik tehát sa
játképen e’ kérelmet a’ parlamenthez. Lorton és Winchelsea 
lordok a’kérelemnek mellette, Melbourne és Brougham lordok 
pedig ellene szólották. — Nov. 27dikén kezdé el a’ felsőház
ban Roden gróf Mulgrave lordnak irlandi kormányzását os- 
tromlani ’s ebben Donoughmore gróftól és Wellington her- 
czegtől hathatósan gyámolittatott. — Az alsóházban ugyanez 
napon Buller ur’ az iránti bilijének (törvényjavaslatának), 
hogy a’ ház a’ kétségbe vont követválasztások’ megvizsgálá
sára egy az eddiginél jobb módszert állítson fel, másodszori 
olvastatása 54 szó’ többségével keresztülment, mi által a’ 
toryk, akaratjok ellen, diadalt engedtek a’ ministereknek 
magok felett. Tudva van ugyanis, hogy a’ mostani módszer

tések zöldéinek őszszel és tavaszszal, nehéz kalászok ingá
nak június- és júliusban, másik felén pedig aranynyal ’s 
banknótákkal jutalmazó czímeres marhák és selyembirkák le
gelnek , ’s igy több hasznot hozó mint a’ szerelmi berkek ’s 
ligetek, miilyeneket — niég pedig mesterkezek által alakítva 
’s rendezve — számtalanokat mutathatunk az erre választott 
helyeken. Az is igaz , hogy Bácsban még eddig a’ marhákat 
’s juhokat csak juhászbundás nem párduezbőrös hősök őrzik, 
’s ebben talán a’ vándor’ lakföldjénél hátrább állunk; de nem 
is óhajtjuk e’ szerencsétlen cserét, inkább maradván a’ serény 
’s értelmes juhászbundásoknál, mint dologkerülő atillás nap- 
lopókra bízzuk a’ nem igen kényelmes szolgálatot; mert ők, 
bár a’ természet is kínálja földészi munkával, mellyel koránt 
sincs annyi kellemetlenség összekapcsolva, maiglan szégyen
lenek dolgozni.

Többnyire, szép Gizela! mint kezdém, úgy nyíltszívű szó
zattal zárom is be levelemet: mondja meg a’ roszszemü 
Gusztinak, ne Ítéljen futva, éles vizsgálás és bővebb tapasz
talás nélkül, egy nagy megye’ részéről, hol tizenhat, tizen
két ’s kilencz ezer lakosoktól müveit nevezetes falukat, hu
szonnégy, tizenöt ’s tiz ezerekkel díszlő mezővárosokat, csi
nos és pompás lakházakat, roppant ’s jól rendezett gazda
sági épületeket, szép ízlésű kerteket találhat a’ nem futó ’s 
országos utat ki nem kerülő vándor, ’s inkább örvendhet a’ 
Ferencz csatorna’ partján hoszant állomásozó hajók’ lobogói
nak ’s az itteni szorgalmas lakosok’ kereskedési szemlélkedései- 
nek, egy szóval azon honi ipar- ’s haladásnak, melly minden
ütt szemlélhető, tapintható annyira, hogy Bácsról, a’ csak

nél a’ pártnézetek igen nagy befolyással bírnak a’ biztossá
gok’ határozatira, úgy annyira, hogy valamint azokat a’ vé
letlen , vagy valamellyik pártnak ügyes tacticája alkotja , a’ 
szerint csaknem egész bizonyossággal előre meg lehet mon
dani, miképen fognak a’ határozatok kiütni.

A’ királyné’ udvarköltségei a’ pénziigyminister’ előadása 
szerint a’ boldogult királyéhoz képest ekkép fognának állani:

IV. Vilmos. Victoria.
lső oszt. Privát erszény . . . 110,000 f. st. 60,000 L
2 dik Dijak (salarinmok) . 130,000 5? 130,000 51

3dik 55 Billek (azaz konyha-
’s egyéb illyen ház-
költségek.)................ 171,500 55 172,500 55

4 dik 55 Külön szolgálatokért
és jótékony czélokra 23,200 55 23,200 55

5 dik 55 Nyugpénzek ............. 75,000 55 75,000 55

Meg nem nevezett költségek . . — 55 9,000 55

509,700 55 469,700 55
Az udvari tisztviselők’ fizetései A n n a  királyné alatt a’ 

mostaniakhoz képest ekképen állanak:
Anna kir. Victoria kir.

Első kamarahölgy (Kammerdame) 2.,000 f. st. 500 f. st.
Mindenik kam arahölgy................ 1,,000 55 500 55

Mindenik udvarkisasszony (Ehren-
fráulein) ....................................... 300 55 300 55

Rendkívüli kiadások....................... 3 ,000 55 1,000 55

Mindössze 14 ,800 f. st. 8,800 f. st.
A’ választási kérelmeket táfgyazó kérdés jelen körülmények 

közt nem csekély fontosságú. A’ toryk t. i. az irlandi szabad- 
elrnü választások’ többsége ellen kérelmet akarnak benyúj
tani. Mindazon tagok, kik ellen illy kérelem nyujtatik be, 
ez által megfosztatnak azon joguktól , mellynél fogva a’ ház
nak valamelly valasztóbiztosságában részt vesznek ’s üléssel 
bírnak; ’s azon esetben, ha a’ szabadelmii pártnak mintegy 
100 tagja illyképen onnan eltávolíttatnék , igen hihető, hogy 
(mivel a’ választóbiztosságok golyózás által szerkesztetnek) 
a’ t ö b b s é g  ezen biztosságoknál torykból fogna állani, ’s 
hogy ennélfogva sok esetben a’ kétséges választások a’ toryk’ 
javára határoztatnának el. A’ szabadelmüek’ részéről külön
féle rendszabályok hozattak javaslatba e’ választási terv’ meg
buktatására. Többek közt az alsóházban találkozó v a l a 
m e n n y i  t o r y  ellen kérelmet akartak benyújtani ’s ez által 
a’ torykat mind kirekeszteni a’ választóbiztosságokból ; de 
illy rendszabály’ kivihetősége csak a’ törvények’ hiányossá
gára mutat, ’s a’ mérséklettebb reformpártiak jobbnak t a r t 
ják ,  e’ bajnak jövendőben uj törvény által venni elejét.

A’ berlini heti lapban következő átnézete foglaltatik az an
gliai pártok’ jelen állásának : ,,A’ toryk’ hatalma tetemesen 
nőtt az utóbbi választások által, mi annál nevezetesb, mivel 
a’ mostani alsóház nem, mint az előbbi, a’ toryk’ soraiból ke
letkezett ministerium’ befolyása alatt, hanem inkább egy irán- 
tok ellenséges indulattal viseltető kormány’ befolyása ’s olly 
királyné’ igazgatása alatt választatott, ki sokféle ’s hiteles 
adatoknál fogva a’ whig-pártot különösen kegyeli. A’ toryk 
e’ kedvező eredményt a’ közvélemény’ viszonhatásának ’s fő
leg azon gyűlölségnek tulajdonítják, mellyel a’ protestáns 
Anglia a’ ministerium’ római catholicus védjei (O’Connell és 
társai) iránt viseltetik. Ok azonkívül még tetemes szaporo
dásra, sőt többségre is számot tartanak, több irlandi válasz
tásokat mint törvényteleneket megtámadni szándékozván, ’s 
magok az ő elleneik sem tartják az illy sikert hihetetlennek. 
— Másfelől a’ szabadelmüek — mert e’ nevezet jelenleg szo- 
kottabb és alkalmasb is mint a’ whigek’ régi pártneve —- azt 
állítják, hogy a’ conservativ párt a’ választások’ alkalmakor 
nyert gyözödelmét leginkább kincseinek köszönheti, mellye
ket már a’ választók’ nevei’ sorozásakor ’s későbben magok
nál a’ választásoknál is terjedelmesen használt. E’ miatt a’ 
szabadelmüek olly eszközről gondolkoznak, mellyel ezen ál
lított megvesztegetés jövendőben gátoltassék. Közűlök a’ 
nagyobb belátásnak, kiknek létegéül az „Edinburgh Review“ 
tartathatik , elismerik az t,  mit minden eszmélkedőnek át is 
kell látnia, hogy a’ sokképen magasztalt titkos szavazás czélra 
nem vezethet, hanem még jobban fogna utat nyitni a’ meg
vesztegetésnek ; ellenben törvényes személyek’ alkalmazását 
kívánják, kik hivataluknál fogva ügyelnek a’ választásokra ’s

140 évtől újjászületett Bácsról, nagyítás nélkül elmondhatni, 
hogy korát haladásában túlélte, ’s naponkint szebben-szebben 
emelkedve, mind műveltségi tekintetben , mind hasznos köz
jói intézetek’ ’s csinosbulási szépítések’ , mind gazdasági ’s 
kereskedési ipar’ tekintetében , az első megyékkel pályáz és 
versenyez, ’s élmaradni bizonynyal nem fog, leginkább most, 
midőn olly jeles férfiú ül főkormányán, ki hatalmas lelkessé
gével lelket tud a’ bácsinkban ébreszteni, ’s fényes példaadás
sal — kezet fogva megyéje’ buzgó karaival ’s rendéivel — 
azokat követésre mozdítandja, ’s hiszem, jőjön bár akárki
megyénkbe, elégülve váland meg vidékünktől.-------E ’ levél
hoszabb volt, szép Gizela! mint kívántam; de soraiból egy 
sem maradhatott ki, hogy Gusztit meggyőzhesse hirtelen Íté
lete’ ’s gondatlan mondása’ fonákságáról. — Utolsó kérel
mem , küldje hozzánk hoszabb időre a’ jó Gusztit, kimutat
juk nekie szívesen ez annyira legúnyolt, vadnak nevezett Bács’ 
emelkedési ’s haladási ritkaságait, szépségeit, intézeteit, ’s 
ipari mozgásait, ’s biztosítom, lelni fog nálunk is elysiuml 
berkeket, ligeteket, hol forró szerelmét édes epedezésben a’ fiil- 
milékkel kinyögheti; lelni mesterséges tavakat is, hol a’ sze
líd holdhoz fölsirhat szánakozásért. Legyen Guszti által bol
dog és szerencsés, óhajtja nyiltszíviien — Sebők.

Óvasúi a’ gombaUe«!velőknek.
A’ természet’ országa legszélesebben kiterjedő ’s minden 

termesztményben gazdag. Áz ember, mint a’ teremtésnek 
koronája, mind a’ három országából a’ természetnek veszi



minden megvesztegetési vagy clijesztési próbát törvényesen 
üldöznek. De mi azthiszsziik, hogy megvesztegethetlen vá
lasztókra azon egyetlenegy eszköz által tehetni szert, ha csu
pán független embereknek engedtetik meg a’ választás ; mert 
csak ezeknek lehet önálló érdekök az eredményben ; — ez 
azonban a’ mostan uralkodó political nézetekkel annyira el
lenkezik, hogy róla jelenleg Angliában szó sem lehet. A 
legközelebbi kérdés: mihez fognak most már a pártok kez
deni, mellyek csaknem egyenlő erővel jelennek meg? Minde
nek előtt a’ ministerium azon leszr hogy helyén megmarad
jon. Egy az ő pártfogása alatt megjelent irat türödelemre int: 
még igen korán van — ugy mond —• a fontos reformokat 
folytatni, csak azt kell tenni, a’ mit lehet ’s várni, mig a’ 
szabadelmii cabinet’ védségének (patronatus) ideje leend a 
pártok’ erejét az által nevelni, hogy kezébe több egyházi ’s 
törvényes hivatalokat ndand. Hirtelenkedés semmit sem esz- 
közlcnd ki, csak a’ gyűlölt torykat fogja ismét a’ kormányra 
juttatni. — De ezek sem látszanak elhatározó lépésekre haj
landóknak lenni. Átlátják, hogy lehetetlen volna kicsiny 
többséggel kormányozniok, mert előre — ’s valóban méltán 
—- fölteszik, hogy népmozgaloin’ esetében a’ velők szemközt 
álló hatalmas kisebb számban nem bízhatnak. De a’ szabadel- 
miiek marig megmutatták, hogy még az öt votumból álló si
lány többséggel is képesek a’ statushajót kormányozni, azon 
egyszerű okból, mert igen jól tudják, hogy a’conservativ-párt 
velők a’ királyné’ ’s a’ trón’ megmentésére egyesülni fogna, 
ha a’ radicalismus erőt találna venni. Egyébiránt a’ toryk 
előtt teljességgel nincsenek rejtve azon károk, mellyek kése
delmüket követik , különösen igen jól ismerik a’ hatalomnak 
azon növekedését, mellyet a’ kormány’ birtoka az ellenfélnek 
ad; de mégis felettébb veszélyesnek látják, a’ ministerek’ él- 
mellőzését próbálni, a’ mennyiben nem léphetnek elegendő 
hatalommal ’s huzamosb időre azoknak helyébe. — Ezek kö- 
riilbelől a’ viszonyos munkatervek, mellyek azonban hihető
leg a’ legtöbb hasonló tervek’ sorsában fognak osztozni, 
hogy t. i. a’ valódi táborozásban nem követtetnek. Szenvedély 
’s revolutioi ármányok a’ parlamentházak' körén kívül hihe
tőleg tetemes befolyást fognak gyakorolni a’ történetek’ fo
lyamára, ’s bizonyosan most is az egyházi kérdések, mellyek 
az egész keresztény világban mindinkább hatalmasabban és 
nagyobb befolyással támadnak , határozandják el az egész 
dolgot.“

A’ „Times“ hírlapban egy hoszií czikkely foglaltatik a’ gö
rög dolgokról, mellyben a’ ininisteriumnak keserű szemre
hányások tétetnek, hogy Angliának minden befolyását Gö
rögországra megszűnni engedte, ’s hogy sir L y o n s  Edmun- 
dot ügyetlen magaviseletéért vissza nem hívja.

A’ Canadából érkezett ’s October’ végéig terjedő hírek foly
vást igen nyugtalanitólag hangzanak. A’ montreali catholicus 
püspök’ pásztorlevelének, mellyben a’ nép az elöljárók iránti 

“engedelmességre szólittatott fel, nem lön sikere; a’ papok,
kik e ’ levelet k ö z s é g e ik  előtt  fel akarók olvasni, k é n y te l e n e k  
voltak vagy e’ szándékkal felhagyni, vagy szörnyű zenebona 
következett. Egy nagyszámú gyülekezetben , inelly October’ 
26kán Sz.-Márkban P a p i n e a u ’ , az alsó-canadai izgató’ el
nöksége alatt ta r ta to tt ,  a’ nép felszólittaték, hogy decem
ber’ folytában békebirákat és polgárkatonatiszteket (tekintet 
nélkül a’ főkormányzó által rendelt elmozdításokra) válasz- 
szón; továbbá minden, ki mostantól fogva lord G o s f o r d  
kormányzónak lemondásáig tőle valamelly hivatalt elfogad, 
becstelennek nyilatkoztaték, egyszersmind arra is felszólit- 
tatott a’ nép , hogy a’ katonák’ szökdösését ne gátolja; végre 
megengedtetett egy illy czímü egyesület’ felállítása is: ,,A’ 
szabadság’ fiailMontrealban ,“  ’s annak egész országbani te r
jesztése ajánltatott. Azonnal egy oszlop emeltetett , hegyette 
egy szabadságsapkával ’s illy felírással: „Papineaif tisztele
tére, polgártársai által.“

London, nov. 24.
Tegnap a’ rabszolgaság elleni egyesület’ küldöttjei, az or

szágnak minden részeiből, nyilványos gyűlést tartottak, melly
ben az elnökséget O’ C o n n e l l  vitte, kinek indítványára 
egy végzés fogadtatott el a’ négerek’ növendék-ideje (Lehr
lingszeit) irán t;  mivel az ültetvényesek mind a’mellett, hogy 
nekik kárpótlásul 20 millió font sterling rendeltetett, kö- 
teleztetéseiket meg nem tartották ’s az ostorbüntetést ismét 
elkezdék még az asszonyokon is gyakorolni. — Több izhen

élelmét, ’s mindenütt keresgéli egészsége’ védszereit; de 
milly gyakran eltéveszti az igazi táplálékot ’s az egészséget 
végkép ielduló ’s életét veszélyeztető szereket vészén , mi
dőn épségének fentartására törekszik! A’ kettős eset, melly 
ugyanazon egy helyben kevés idő vártatva fordult elő , való
sítja a’ fentebbi állítást. Ns. Soprony vármegyében L. mv- 
ban, P. G. jobbágy gazda maga egy zsomborra (kosár’ neme) 
való cseperkét (agaricus pratensis) szedegetett, ’s haza vi
vőn azt megkészíteni vonakodó feleségével majdnem erőszak
kal meglőzette, ’s a’ gazdasszonyt kivéve ötöd magával jó- 
izün el is költötte. Ebéd után kimegy az ember vetni, gyer
mekei ’s cselédei hasonlóképen kiki a’ maga dolgára , csak 
egy éltes leányzó marad a’ háznál, ki egy pár óra múlva a’ 
kert alatt folyó patakból vonatott ki, a’ hová ő ludjai után 
bolyongván ’s görcsös rángatózásba esvén, belefordult,  ’s 
ha némelly körüliévőktöl hamarjában ki nem huzatik, ezen 
hig ’s hű vés sirban leli végnyugalmát. Azonban a’ gazda ve
tés közben szünet nélkül orrára bukdosva, mint a’ részeg tán
torgó ember, végtére csakugyan elesik, és szekéren haza ho
zatván, már léteiéről mit sem tudva, huzamos és olly mély 
álomba merül, hogy a’ legnagyobb rázatás, lárma ’stb. sem 
ébreszthetik lel csillogó álmaiból, mellyeket más nap gyö
nyörködve beszéltei. Az asszonyok másfelé dolgozván, ha
sonló tántorgásba ’s idegrángatásba esének, ’s haza hozat
tak. A’ gazda szolgájával leginkább eszmélet-kiviili állapot
ban találtattak ’s folyvást mintegy 8 — 9 órányi senyvedésben 
’s álomban maradtak ; úgy hogy az orvosi szernek munkála
tiról ’s a’ velökbánásról legkevésbbé sem emlékezének. Két

előfordulván azon eset, hogy a’ katonák ittas korukban szu
ronyaikat elővették, minek következtében minap még ember
halál is történt: a’ hadsereg’ főparancsnoka, H i l l  l ord,  a’ 
beliigyminister’ indítványára , az oldalfegyverek’ szolgálaton 
kívüli hordozását, némelly különös eseteket kivéve, megtil 
tóttá.

Francziaorszag*.
A’ francziák’ királya nov. 26kán fogadó el az ausztriai cs. 

kir. nagykövetet, A p p o n y i  grófot.
Paris, nov. 29.

A’ köllni érsek’ baja a’ porosz kormánynyal itt nagy ügyei
met gerjeszt. A’Constitutionnel előfizetői’érdekében találja az 
ultramontanisinus elleni harezot túl a’ Rajnán is folytatni; 
a’ legitimista lapok panaszkodnak, hogy a’ catholicismus nyo- 
matik, a’ protestanlismus pedig terjed; az oppositioi lapok 
élesztik a’ tüzet, kiváncsi szemmel pislogva a’ Rajnamellékrc; 
— végre a’ doctrinair ’s a’ ministeri lapok hallgatnak.

A’ „Gazette des Tribunaux“ szerint minap a’ hadminister- 
ség’ tisztviselői közűi néhányan fogságba tétettek, és laká
saik , valamint azon kereskedők’ házai is , kiknek papirosnya
lábokat adtak e l , megmotoztattak. Ezen tisztviselők azzal 
vádoltattak , hogy fontos okleveleket csentek el. Egy közülök 
már 20 év óta szolgál. A’ többek közt V i d o c q ’ lakása is 
megvizsgáltatott, kiről azt állítják, hogy mióta a’ rendőr
igazgatóság’ hivatalszobáit odahagyta, valamennyi ministe
rium’ tisztviselőinek nagyobb részével folyvást titkos egyet
értésben volt. A’ rendőrbiztosok reggeli 3 óráig folytatták 
a’ vizsgálatot, ’s mint mondják, többet találtak 3500 csomó 
irománynál.

Gróf D a n r é m o n t ’ holtteste november’ 28dikán esti 6 óra
kor a’ fontainebleaui sorompóhoz érkezett, hol azt egy 50 
láncsásból álló ’s egy kapitánytól vezérlett osztály várta ’s 
egész’ a’ párisi invalidusok’ palotájáig kisérte. A’ kocsin, a’ 
koporsó e lő t t , a’ hajdani császári testőrseregnek két diszje- 
les altisztje á llo tt ,  kik most a’ 20 és 67 számú sorezredek- 
ben szolgálnak. Az invalidusok’ palotájánál a’ fő tiszti kar ’s 
a’ papság fogadta a’ holttestet katonai tisztelkedések közt, 's 
a’ szokott szertartások után a’ koporsó az e’ végre kijelelt ’s 
fölkészített kápolnába helyeztetett, hol mindaddig fog ma
radni , mig a’temetési szertartások iránt közelebbi parancsola
tok érkeznek.

Egy hajó , melly Ilonából 450 beteg és sebhedt katonával 
érkezett Toulonba , je lenti , hogy Constantineba egy élelmi 
’s hadi szerekből álló szállítvány indult el 1200 ember’ ’s 2 
ágyú’ kíséretében, ’s hogy a’ tartományban teljes csend ural
kodott, a’ cho le ra ’s hidegláz csillapodott, ’s a’ közlekedés 
Bona ’s Constantine között egészen szabad volt.

H u g o  V i c t o r  a’ kereskedői törvényszék előtt panaszt 
tett a’ „Theatre Fran^ais“ nevű színház’ igazgatója ellen, 
mint a’ ki a’ szerződést megszegte, mivel Hugo Victor’ „Her- 
nani“ , „Marion Delorme“ ’s ,,Angelo“ czímü szomorujáték- 
ainak ismételését megtagadta. A’ felperes említett színdarab
jai’ előadásának eddigi elmulasztásáért 30,000 frankot kívánt 
kárpótlás’ fejében ’s azoknak minélhamarabbi játszatását. 
(Francziaországban t.i.  a’ drámaírók , valahányszor darabjaik 
játszatnak, mindig egy bizonyos részét húzzák azon pénznek, 
melly ez alkalommal bejő.) A’ törvényszék azon Ítéletet ho
zó , hogy V e d e l ,  a’ Theatre Fran^ais’ igazgatója, Hugo 
Victornak 6000 franknyi kárpótlást tartozzék fizetni, ’s a’ 
Hernani czímü színdarabot legfelebb 2 , Marion Delormeot 
3 ,  Angelót 5 hónap alatt já tsza tn i, mit ha tovább halaszta- 
n a , azután minden naptól 150 franknyi birság alá vettetik. 
Az ítélet, habár az alperes azt feljebb viszi is ,  időközben 
végrehajtatok.

Span yolország'.
Madrid, nov. 18.

Az ellankadt, kinzott nemzet nyugalomra vágyódik. Mon
dom a’ nemzet; nem ama’ hontalanok’ serege, kiknek „haza, 
szabadság“ azért szolgálnak jelszavul, hogy azoknak rom
jain a’ hatalomra emelkedjenek; kik a’ hatalom’ birtokát nem 
azon eszköznek tekintik , mellyel szigorúan ’s kímélet nél
kül semmisítsék meg a’ rend’ ’s nyugalom’ ellenségeit; ha

nem műszernek boszúvágyuk’ kielégítésére, forrásnak kincs- 
szomjuk’ lecsillapítására; ezen emberek szeretnék a’ polgár
háborút megörökíteni, ’s uj tűzre gyűjtenek szüntelen anya
got. A’ tulajdonképeni nemzet, azon néposztályok, mellyek 
munkájok’ jövedelmét, gyermekeik’ vérét és saját magokét 
évek óta áldozzák fel hiában I z a b e l l a ’ trónjának, nyuga
lomért kiáltanak , bármibe kerüljön az. A’ tetszéssel foga
dott vérhatóság, mellyet L u c h a n a  az orgyilkosok’ meg
ítélésére éjszakon rendelt; a’ csend’ helyreállítása Barcelo
nában a’ terrorismus’ segedelmével; a’ Malagában P a l a -  
r e a  által hasonértelmiileg létesített rendszabályok; a’ vá
lasztások’ kimenetele; a’ tartományokból naponkint a’ király
néhoz érkező felírások, bizonyítják állításomat. Mig a’ ma
dridi demagog lapok M e e r  bárót, mint felségbántót, mint 
zsarnokot szidják, azalatt két felírás érkezett, egy a’ ke- 
reskedőség’ részéről, egy a’ barcelonai tanácséról, inelly 
felírásokban ezek ama’ generált Catalonia’ megváltójának ne
vezik, ki a’ viszálkodás’ szövétnekét eloltotta; és sürgetve 
kérik, hogy békéjüknek e’ visszaállitója onnan el ne hivas- 
sék. Palarea, Granada’ főkapitánya, a’ vétkesek’ megbünte
tése végett Malagába ment; lOén az egész tartományt hadi 
állapotúnak nyilatkoztatta, egy állandó hadi törvényszéket 
rendelt a’ csendháborítók’ megítélésére; ’s a’ lakosokhoz fel
szólítást bocsáta ki. Ebben azt mondja, hogy oda tett útjá
ban az anarchisták által terjesztett rettegés’ behatásánál 
egyebet nem ta lá lt ,  ’s el van tökélve, a’ demagógok’ garáz
daságának véget vetni. A’ tartomány’ főparancsnokát azon
nal letette; a’ polgári kormányzót, hogy tetteiről számot 
adjon, Madridba küldötte, ’s mint mondják, a’ főczinkoso- 
kat hajón Carthagenába szállíttatta. Látjuk ezekből, hogy 
a’ rendnek találkoznak még elemei, ’s csak erős kézre van 
szükség, melly azoknak foganatot szerezzen. De valameddig 
még egy M e n d i z a b a l  létezik Spanyolországban ’s a’ leg
fontosabb hivatalok az ő teremtményei által tartatnak elfog
lalva , mindaddig sem békességet sem nyugalmat nem vár
hatni. A’ beliigyminister kezd ugyan némi változtatást tenni 
az osztályabeli tisztviselőkön; de választása imitt-amott olly 
emberekre esik , kik egy más túlzó párthoz tartoznak és csak 
személyes czélok’ elérését tartják szemeik előtt. Ellenben .a’ 
pénziigyminister, egy 82 éves ősz, Mendizabalnak valameny- 
nyi tányérnyalóját, sőt még privát Írnokait is megtartotta, 
kik őt naponkint a’ legnagyobb ostobaságokra vezetik, hogy 
előbbi urok’ rendszere annál fényesebbnek lássék. (Alig. Z. léc.)

Madrid, nov. 19.
A’ carlospártiak’ vakmerősége mindig nagyobb fokra emel

kedik ; tegnapelőtt 40 lovas jött Aranjuez’ közelébe, hol 
egész nap az országúton leselkedett ’s az utasokat kirabolta. 
E ’ botránkoztatás csaknem Madrid’ kapui előtt történt, csak 
négy órányi távolságra a’ fővárostól. Ä’ nemzetőrség’ néhány 
láncsásai e’ szemtelenek’ megzabolázására előállottak, de 
visszaverettek. A’ parancsnoktiszt megöletett, ’s e’ kalandos 
vitára kiment katonaság közül a’ városba csak három tért 
vissza, kiknek orrát a’ carlospártiak elvágták, hogy a’ had
seregnek megmutatnák, mi sors vár reájok, ha kevés szám
mal e’ csoporttal szembeszállni merészelnek, mellynek Ca- 
b r e r á t  majmoló durva parancsnokát nem ismerik. Manchá- 
ban ’s Estremadurában illy utálatatos megcsonkítások gyak
ran történnek, ’s efféle vétségek mindig büntetlenül marad
nak. — A’ statusszolgálat’ különféle ágaiban és különösen 
a’ katonai kiadásokban elkövetett pénzfecsérlés borzasztó. 
A’ kincstár semmi pengő pénzt többé be nem vesz; cassájá- 
ban nincs egyéb papirosnál. A’ tizedek ’s rendkívüli adók 
most nem egyebek mint áltató (illusorisch) segedelem-for
rások.

Madridi november’ 22dikeig terjedő levelek szerint a’ kö
vetkamarában A r r a z a l a  ur azon indítványt tévé, szólittas- 
sanak fel a’ rninisterek, hogy a’ háború’ mostani állapotáról 
adjanak a’ háznak tudósítást. Azonban a’ nevezett követ M a r 
t i n e z  de l a  R o s a ’ azon megjegyzésére, hogy e’ tárgy a’ 
válaszfelirás’ vitatásakor különben is szóba jövend, ezen in
dítványát visszahúzta. A’ v a l e n c i a i  és c a t a l o  n i ai  ’s még 
több más követek a’ megkivántató fegyveres kiséret’ hiánya 
miatt a’ fővárosba nem juthatnak el. Az országutak soha sem 
voltak még olly bátortalanok mint most. Azon carlosi kóbor 
csapatnak, melly A r a n j u e z ’ tájékán, tehát a’ fővároshoz 
illy közel, űzi játékát, vezére nem más, mint egy Mancha-

házi macska a’ cserépedényt, mellyben az ártalmas gomba 
téjfellel készíttetett, kinyalogatván, lábainak görcsös rángató
zása közben élet nélkül megmerevedett, ’s ez eléggé mu
tatja a’ gombának ható erejét. — Legközelebb lefolyt mind- 
szenthó’ 8án ismét hasonló eset, csak más alakban, mutat- 
kozék. Ugyanis B. L. U. estve vacsorához ülvén, látja , hogy 
gombalevessel kináltatik. Tréfálódva mondja F-nek: valljon 
nem bolondulunk e meg tőle? F. feleié: „Hiszen szegfű — 
vagy tikgomba (a. esculentus) , a’ pajtás kertben szedték , ’s 
máskor is ettünk illyfélét.“  Ezen megnyugodva B. L. U. 
eszik ’s evés közben a’ kimert levesnek gőze orrába hatván, 
az egyszerre beheged, mint azé, ki hirtelen nagy náthát 
kap; de levesét mégis e lköltötte .— Egykét pillanat múlva 
homlokán olly érintést tapasztal, minőt hidegszél szokott 
okozni, ’s az ablakokat, ha valljon be volnának e téve, vizs- 
gálgatja, ’s egyszerre gyomrának ’s mellének melegségéről 
panaszkodik, ’s azon pillanatban feje olly izzadásbajő, hogy 
minden hajszáláról cseppenkint hull a’ veríték, ’s e’ mellett 
homloka, keze, lába jéghideg. Elkiáltván magát: „roszúl 
vagyok! küldjétek papért!“ azonnal hátra bicczenve majdnem 
összerogyik; elérkezvén azonban a’helybeli megyés pap , mig 
ellenható szerért visszaszalad, olly gyengült’s ájulási álla
potba esik, hogy az úgysem késkedő pap után két posta 
szaladna. Az első bevételre azonnal nagy kiürülés követke
zik ’s a’ roszullét enyhült; de a’ közlő által sohasem tapasz
talt nyálfolyás (salivatio) olly nagy volt kezdettől fogva, 
hogy 15— 20 itezéig a’* nyálnak elvesztését igazsággal fölte
hetni. Mig végre ismét ájulási jelek, a’ lábszárak’ vastagabb

inainak összehúzódása ’s görcs mutatkoztak, mit egy ki
sebb adag az orvosi szerből azonnal csillapított, mihelyt a’ 
gyomorban még hátramaradt egyetlen kis gomba abból kisza
badult. Éjfél után 3 órakor álomba szenderiilt a’ beteg, ’s 
reggel gyengélkedve ugyan, de épségben foglalatosságaihoz 
láthatott. Hárman ettek a’ veszélyhozó gombából, t. i. még 
a’ házi asszonyság épen nehézkes állapotban ’s a’ szolgáló. 
Az asszonyon is a’ nyálfolyás már teljes nagyságában kiütött; 
de egy kis adag gyógyszerrel legyőzetett, ’s magzatját már 
szerencsésen el is szülte. A’ szolgáló pedig minden izzadás 
vagy nyálzás’ jelensége nélkül egy adag hánytatóval a’ gom
b á tó l ’s további bajtól megmenekvék. A’ helybeli m. pap, ki 
az orvos’ távollétében betegeit testileg is segélyével táplálni 
’s ápolni szép kötelességének lenni ismeri, kikérdezvén mind 
a’ két háztól a’ gombaétket készítő házi asszonyokat, az 
első esetben is úgy értesitteték, hogy a’ cseperke közt, melly 
ezen vidékben igen ismeretes gombafaj, gyanithatólag két- 
három fejér gomba (agaricus muscarius) találkozott, ’s azo
kat a’ készítő házi asszony a’ piros belű cseperke közül ki
vetni akarván, a’ gazda által gátoltaték. — A’ másik esetben 
semmi idegen fajnak keveredése a’ kis, apró, vékony szárú, 
sárgás szinii szegfűgombának nevezett ’s a’ kövér gyepes 
földben bőven termő közzé nem tapasztaltatott. Talán igen 
megvénhedett ’s ezen állapotban t. t. C s o r b a  József orvos
tanár urnák tapasztalása szerint is veszedelmessé változott. 
(L. Hygiasticáját.) P-



tartományi guerillero, ki magát »’ függetlenségi háborúban 
is kitüntette, neve Ma s s e n a .  Katonái, szintolly szilajok 
és pénzszomjasok mi nt ő,  kirabolják’s nagy váltságsummák 
tizetésére kényszerítik a’ szerencsétlen utazókat. C a b r e r a  
hada , melly sokkal fenyitékesebb, most már rendszereseb 
ben is folytatja a’ háborút. Ezen ügyes pártvezér szigorú 
rendszabásokat te tt ,  hogy katonái mindenütt, a’ hová érkez
nek, csupán a’ szükséges eleségmennyiséget szolgáltassák ki 
magoknak a’ lakosok által 's csak a’ kormány’ számára szánt 
pénzeket foglalják el, de különben minden privát vagyont 
tiszteljenek. E’mellett valóságos botránkozás volt látni, hogy 
a’ christinoi kisebb nagyobb rangú tisztek minden estve ren 
dcsen megjelentek a’ madridi kávé- és színházakban ’s más 
mulatóhelyeken, mig Massena a’ fővárostól csak három órá
nyira büntetlenül rabolt és zsarolt. Mindezen tisztek, ragyo
gó rendjeleikkel ’s keresztjeikkel mellükön, a’ kormányra nézve 
nem egyebek puszta diszseregnél.

November’ 22kén költ madridi levelek (a’ ,,Bon Sens“ és 
„Constitutionnel“ hírlapokban) némi határozottsággal szóla
nák egy közelgető ministerváltozásról. M a r t i n e z  de  la 
l t os a  nyerné el ezen tudósítások szerint a’ ministerelnöksé- 
g e t ’s a’ külíigyek’ tárczáját; Ga li a n o a’ tengerészetét; dón 
Geronimo Y a l d e s  a’ hadi; M on a’ pénzügyi, G a r e l y  az 
igazságügyi, ’s Maria M o s c o s o  de  A l t a m i r a  a’ belügyi 
ministerséget.

Végre hivatalos tudósítások érkeztek Pamplonából, mely- 
lyeknek következtében egy hadi törvényszék, melly az éj
szaki hadsereg’ főtiszteiből L u c  b an  a general’ elnöksége 
alatt alakult, több személyeket, mint a’ Pamplonában folyó 
évi augustus’ 26 ’s 27én történt katonai lázadásban részesü
lőket ’s S a a r s f i e l d  genera l’s Me n d i v i l  ezredesen elkö
vetett orgyilkosságban együtt vétkeseket vagy indítókat ha
lálra Ítélt. Az Ítélet f. e. november’ IGán d. u. 4 órakor haj
tatott végre. Leon I r i a r t e  ezredes, D. Pablo B a r r i c a t  
zászlóal-parancsnok, C h a t e l a i n ,  V a l e r o ,  L o p e z  ’s V i l 
la  g a r c i  a őrmesterek, mind a’ vadásztestülettől, agyon
lövettek. (Messager.)

Egy perpignani, november’ 23dikán költ levél szerint a’ 
carlosiak erősen készültek P uy c e r d a’ ostromához. 22. és 
23dika közti éjjel kemény ágyú- és puskatüzelés történt az 
ostromlók és ostromlottak között a’ spanyol kapu' tájékán, 
minthogy itt a’ carlosiak egész’ a’ falak alá nyomultak szem
lélődés végett. Más részről hire vo lt , hogy C a r b o ,  christi
noi brigadás general, szinte Puycerda alá sietett, hogy in
nen a’ carlosiakat elűzze.

Tolosából november’ 22ről Írják , hogy Z a r  i a t e gu y„fog- 
ságba tétetvén, Arciniega erősségbe vitetett; tábornoki ka
rának feje, E l i o ,  hasonlókép mint fogoly Irurzun kastélyba 
küldedett. Mindketten hadi törvényszék’ elébe fognak állít
tatni. Továbbá a’ carlosi hadsereg három csapatra osztatik, 
S o p e l a n a ,  dón Basilio G a r c i a  ’s B o v e d a  marquis alatt. 
A’ carlosi táborban nagy munkásság uralkodik ’s a’ készüle
tek az uj táborozásra serényen folytattatnak.

(Gazzettu Piemontese.)
Egy carlosi tisztnek Tolosából nov. 18ról költ levele sze

rint, a’ carlosiaknak Navarrában és a’ bask tartományokban 
18 castiliai, 14 navarrai, 6 alavai, 9 guipuzcoai ’s egy gúl
ákból álló 8tb., mindössze pedig 56 zászlóaljok volt.

P o r t u g á l l á .
Lissabon, nov. 21.

Igen valószínűnek látszik , hogy a’ c h a r t i s t á k  uj próbát 
szándékoznak tenni. Az éjszaki seregnél sok szökdösés tör
tén t,  ’s a’ szökevények tetemes számban gyülekszenek össze 
Spanyolországban (Orense mellett Galíciában) L e i r i a  báró’ 
vezérlése alatt. A’ cortesnek ez iránt titkos ülésben tett köz
lemények igen fontosak, ’s a’ ministerek sürgető felszólítást 
bocsátottak a’ spanyol kormányhoz, hogy a’ portugál szöke
vényeket Spanyolországból űzze ki. (Counter.)

Az uj cabinet elhatározottnak látszik , mérséklett politi
kát követni ’s a’ külhatalmasságokkal, különösen Angliával 
a’ jó egyetértést fentartani. A’ cortes folyvást csaknem kire- 
kesztöleg az alkotmány’ megváltoztatásával foglalatoskodik ’s 
azzal szembetiinőleg előhaladt. A’ tanácsnokok’ minémiisé- 
gére nézve elhatároztatott, hogy 35 éveseken alul nem lehet
nek , ’s a’ mi vagyonukat illeti, legalább 1200 milreisnyi 
(3000 f. peng. p.) évcnkinti jövedelmüknek kell lenni. A’ fel
sőbb rangú tisztek a’ szárazföldi seregnél ’s a’ hajóhadnál 
hivatalnál fogva választhatók; illyenek a’ diplomatái követek 
’s felhatalmazott ministerek, kik e’ minémüségben a’ status

nak 5 évig szolgáltak. Azon javaslat fe le tt , hogy a’ királyi 
vérből származott herczegeknek miután életkoruk’ 18ik évét 
meghaladták, a’ tanácsban azonnal iilésök legyen, élénk vi
tatkozás támadott, 's egyszersmind ezen előjog a’ koronaörö
kösre is kiterjesztetett. — November’ 1 5én dón Miguelnek’s 
maradékinak a’ portugál trónöröklésbőli kirekesztetése felett, 
ismét mégpedig egyakarattal szavaztak.

N é m e t o r s z á g .
A’ bajor országgyűlést berekesztő királyi leírásnak némelly 

pontjai igen érdekesek; jelesen azon indítvány, melly egy 
uj polgári törvénykönyv iránt tétetett, fontolatra vétetni ren
deltetik; „melly alkalommal azonban nem titkolhatjuk — 
mond a’ király — hogy az országgyűlési tanácskozásokban 
fölvett munkafolyam’ minemiisége által jó szerkezetű törvény- 
könyvek’ létesítése aligha lehetséges leend.“ — Talán által
ában megfejthetlen feladás, számos és felettébb kiilönnemü- 
leg szerkesztett gyűlések’ számára olly munkafolyamot ta
lálni fel, melly jó törvények’ rendszeres alkotását lehetővé 
teszi, hacsak az országgyűlési munkarend’ első czikkelyé- 
ben azon szabály nem foglaltatik, hogy tanácskozások'al
kalmakor senki se beszéljen olly dolgokról, mellyekhez meg- 
mutathatólag nem ért. Az.önismeret és helyes tapintat koránt
sem egyetemileg elterjedt mennyei adományok, ’s eddigelő a’ 
német kamaráknál *) néha fájdalmasan nélkülöztettek. —• Az 
ügyészeket, törvénye« erejű ítéletek’ végrehajtását stb. tár- 
gyazó indítványok, „a* kamarák’ munkaköréhez nem tarto
zóknak“ nyilatkoztatvák ; ugyszinte a’ testi bántalmak’ meg
vizsgálása ’s büntetése iránti törvényjavaslat’ módosítása sem 
fogadtatik el. (Béri. pol. W.)

A’ szász országgyűlés’ berekesztése december’ 3kán ünne
pélyesen ment véghez.

Köllni privát levelek azon tudósítást közlik, hogy onnan 
egy biztosság vagy társaság, melly a’ legelőkelőbb polgárok
ból ál l ,  Berlinbe ment, hogy az érsek’ ügyében kérelmét a’ 
trónhoz benyújtsa. — A’ köllni székes - káptalan H u s g e n  
János keblebeli dékánt az érseki megye’ kormányzójává ne
vezte , 's a’ kormány e’ hivatalban megerősítette. (Alig. Z. I.)

Mindeni tudósítások jelentik, hogy a’ köllni érsek, kinek 
legfensőbb parancs’ következtében ott egy ideigleni tartózko
dáshely jeleltetett ki, november’ 22én oda megérkezett. A’ 
főpap a’ commandanturai épületben szállott meg, ’s ugyan
azon nap egy önkivánta magányos szállásra vonult, hol ké
nyelmére és szükségeire a’ hatóság’ részéről minden figye
lemmel gondoskodni fognak, mellyekre egyházi magas mél
tóságánál fogva számot tarthat. Az érsek rnindazáltal , úgy 
látszik, a’ legnagyobb elvonultságban akar élni.

Következő a’ göttingai hét professornak múlt levelünkben 
említett nyilatkozványa: ,,A’ királyi egyetemi magas cura-
torsághoz. Legalázatosabb eióterjesztése az országos egyetem’ 
néhány tagjának a’ folyó évi november’ Íjén költ királyi pa
tens iránt. Göttinga, november'18kán 1837. A’legalázatosab- 
ban alulírtak lélekismeretökben érzik magokat ösztönöztetve, 
a’ november’ Íjén költ kir. patens’ tartalma felett tisztelettel 
teljes nyilatkozásukat az egyetem’ magas curatorságának ele
jébe terjeszteni. Az alulírtak a’ királyi szó iránt tartozó min
den mély tiszteletök mellett sein győződhetnek meg lélekis
meretökben a’ felől, hogy a' statusalaptörvény csupán azért 
állíttatott volna fel jogellenileg ’s volna értéktelen, mivel 
boldogult király ő felsége annak nem egész tartalmát alapí
totta kölcsönös szerződésre, hanem kihirdetésekor az ország’ 
egyetemi rendéinek néhány javaslatát elfogadatlanul hagyá, 
’s néhány változtatást ragasztott hozzá, a’ nélkül hogy ezek 
előbb az egyetemi rendekkel közöltettek ’s ezektől elfogad
tattak volna: mert ezen ellenvetés és értéktelenségi kifogás 
azon megismert jogszabály szerint „az értékest nem semmi
síti meg az értéktelen“  mindenkor csak ezen egyes pontokat, 
mellyek , tartalmukat tekintve, az egészet teljességgel nem 
föltételezik, sújthatja, nem pedig az egész statusalaptör
vényt. Hasonló volna az eset akkor is , ha a’ statusalaptör
vényben a’ királyi atyai rokonok’ jogai volnának megsértve; 
mert azon elv, hogy minden, a’ statusalkotmányban teendő 
változtatás az atyai rokonok’ megegyezésének van alávettet
ve, csak a’ királyi jogok’ legnagyobb koczkáztatásával állít
tathatnék fel. Végre, mi a’ statusalaptörvényt terhelő abbeli 
vádat illeti, hogy általa a’ királyi jogok lényegileg vannak 
megsértve: ezen legnagyobb, de egészen kifejletlenül hagyott 
vádra nézve a’ legalázatosabban alulírottaknak nem marad

*) Talán más nemzetek’ országgyűlésein is. A' szerk.

egyéb hátra mint arra emlékeztetni, hogy az 1833 évi no
vember’ 26dikán költ kihirdetési patens épen a’ királyi jogok’ 
biztosítását veszi világosan czélul ; hogy a’ német szövetség- 
gyűlés, melly az országos rendek’ gyűlésével egy időben 
ugyanazon czélra külön biztosságot rendelt volt, soha illyes 
gáncsot a’ statusalaptörvény ellen nem te tt ;  hogy sötinkább 
e’ mi országunk’ statusalaptörvénye a’ bölcs mérsékletnek és 
óvatosságnak dicséretét nyerte. Ha tehát a’ legalázatosabban 
alulírtak ezen eset’ fontosságának komoly meggondolása után 
máskép nem győződhettek meg, mint hogy a’ statusalaptör
vény, mind felállíttatását mind tartalmát tekintve, értékkel 
bir: akkor a’ nélkül hogy lélekismeretöket megsértsék, szót
lanul nem tűrhetik , hogy az , minden további vizsgálat és 
védelem nélkül az erre joggal bírók’ részéről, csupán a’ ha
talom’ utján semmivé tétessék. Sötinkább elmellőzhetetlen 
kötelességük, a’ mit ezennel teljesítenek is ,  nyíltan kijelen
teni , hogy ők magokat a’ statusalaptörvényre letett hitök ál
tal folyvást kötelezetteknek kénytelenek tartani, és igy sem 
olly követnek, ki egy más és nem a’ statusalaptörvényi alapo
kon egybehívandó rendgyülésnek tagja lenne , választásában 
részt nem vehetnek, sem illyes választást el nem fogadhat
nak,  sem végre egy olly rendgyülést, melly a’ statusalaptör
vény’ határozatival ellenkezőleg állana össze, jogszerúleg 
fenállónak meg nem ismerhetnek. Ha az egyetemnek tiszte
lettel alulirt tagjai itten csak mint egyesek lépnek fel, ez nem 
azért történik, mintha tiszttársaik’ meggyőződésének egyen
lőségében kétkednének, hanem azért, mivel a’ lehető legko
rábban mentekké akarják magokat azon összeütközésektől 
tenni, mellyeket minden közelgő óra szülhet. Az alulírtak 
azon öntudattal vannak , hogy hivatalbeli tartozásuk’ hiv 
megőrzése mellett a’ tanúló ifjúságot a’ political túlzásoktól 
mindig óvták's a’ mennyire rajtok volt, az ország'kormánya 
iránti hűségben ’s ragaszkodásban megerősítették ; de hatá
suknak egész sikere nem annyira tanításaik’ tudományi becsé
től , mint inkább személyes feddhetetlenségüktől függ. Mi
helyest ők a’ tanuló ifjúság előtt úgy jelennek meg mint olly 
emberek, kik esküjükből könnyen játékot űzhetnek, akkor 
egyszersmind hatásukról az áldás elenyészett.“ (Következnek 
az aláírások.)

M. m. Frankfurtból november’ 30ról írják, hogy azon profes- 
sorok, kik a’ fentebbi protestatiót aláírták, hivatalukból ki
tétettek.

Nov. 24kén érkezett Magdeburgba azon porosz kir. rendelet, 
mellyben egy Köthenen és Halién keresztül Lipcse felé állí
tandó vasútra engedetem adatik.

E g y v e l e g * .
Krakó , nov. 22.

O cs. kir. ap. Felsége az ausztriai Császár, köztársaságunk' 
egyik magas védje, L i e h m a n n  urat, ki eddig ausztriai 
cs. udvari ügyvivő’ czímét viselő az itteni kormánynál, tel- 
jeshatalmu residens’ és főconsul’ méltóságára ugyancsak sza
bad városunknál emelni méltóztatott. Mire az igazgató ta
nács , melly a’ magas védnek ebbeli jóakaratját igen nagyra 
tiszteli, elhatározta, hogy O Felségének mély köszönet mon- 
dassék hajlandósága’ ezen uj megmutatásáért.

Odessa, nov. 10-
Az itteni hírlap most már közelebbi tudósításokat közöl 

azon szabályokról, mellyek i t t a ’ ragály’ megvalósult kiütése 
óta tétettek. W o r o n z o f f  gróf, főkormányzó, ki Krimiá- 
ba tett utazásából ezelőtt néhány nappal visszatért, nov. 7én, 
egy felszólítást bocsátott ki, mellyben a’ lakosokat azon eset
re ,  ha a’ dögvész még jobban elterjedne, az általányos 
elzáratásra előrekésziti. Egy biztosság neveztetett ki annak 
kifiirkészésére, miképen hágta által a’ ragály az elzáratási 
korlátokat, mellyekben még eddig olly sokszor clrekesztve 
megmaradt. A’ főkormányzó emlékezik reá , hogy e’ beteg
ség 1829beu is kiütött Odessában, még pedig aggodalmasabban 
mint je lenleg: mégis csakhamar sikerült annak elfojtása. A* 
belső városban még csak egy eset adta elő magát; de azon 
kívül 20 személyt lepett meg a’ ragály. A’ várost környező 
árokvonalon kívül, az élelemszerekre nézve két vásártér 
nyittatott. (Alig. Zeit.)

A’ berni nagy tanács’ ülésében november’ 27én S c h n e l l  
János oda nyilatkozott, hogy főbíróvá (Landamman) válasz
tatását elfogadja ; ő — ugy mond — mint tudva van , min
dent elkövetett, hogy e’terhet magáról elháríthassa, de most 
már, az iránta annyiszor kimutatott bizodalom’ következté
ben , azt tovább nem teheti,  ’s a’ végzésnek engednie kell.

Eladó jószág.
Ns. Pozsony szabad kir. város’ legközelebbi szom

szédságában és kies vidékében szép nemes telek, 
szántóföldjeivel rétjeivel és nagy kiterjedésű, közel 
300 kapás jelos széleivel ugy a’ kelleinetesen helyhe- 
zetl, tágas udvar és szép kert’ közepén fekvő, jó kar
ban lévé, csinos és alkalmatos curiaüs épületeivel, 
mellyekben, az uraság’ számára való 6 szobán kívül
— van még egy cselédház, boltozott istálló — nagy 
borsajtó — minden hozzávaló edényekkel és eszkö
zökkel — 1000 akóra való igen jó pincze — szint
annyi vas ubroncsos hordóval — fészer, igen jó kút 
és más szüksíégos alkalmatosság. —

A’ jószágnak igen nyilványos tÖrvényos szerkezte- 
tése megszerzését annál jutalmasabbá teheti, minthogy 
az első szerző és örökös birtokos’ bevallása mellett
— ezen jószágra a’ kir. adományos helyhehagyás meg
nyerhető. - -  További tudósítást a’ Hírnök’ szerkesztő
ségénél vehetni. (2)

íffaat’ cm vaMhercHhcdés* árvcrcMc.
Hétfőn e’ folyó 1837dik esztendőben december’ ha

vának 18dik napján reggeli 9 órakor, ezen tek. ns. 
Pozsony vgyében fekvő Szerdahely mezővárosban 
Csallóközben, a’ piacz’ közepén és legjobb karban

lévő h á z a  és v a s k e r e s k e d é s e  néhai B é r e s e k  
András urnák, négy szép órával és több más szerek
kel együtt, tüsténti késs pénzben leendő kifizetés 
mellett, a’ legtöbbet Ígérőknek, kótyavetye’ utján el 
fognak az illető bíróság’ rendeléséből adatni , melly 
alkalommal mindazok, kiknek a’ fent nevezett meg
holt adós maradott, követeléseiknek hiteles bebizonyi 
tása és azoknak csak azután leendő kifizetése végett, 
szintén ott jelenjenek meg.

F a d g y a s  Orbán.  (2)

Czukorgyártá*.
Elpárologtatós hígított légtérben.

Most már általában tudva van, hogy a’ tisztításnál 
(Raffinieren) szintúgy mint a’ nyers ezukor’ készíté
sénél a’ hévmérsékletnek főzés közbeni lejebb szállí
tása a’ legnagyobb fontosságú, mivel az által szebb ké
szítmény 's tetemesen kevesebb salak áll elő. Ez a’ mér
séklet’ leszállítása azonban a’ valamennyire sűrített 
czukorfclolvasztásnál csak az úgynevezett hígított lég
téri készületek által érethetik e l, mellyek’ elvei már 
eléggé megirattak és ismeretesek. Akarmclly gyárnál 
rnindazáltal még nem elég csupán megkisebbített mér
sékletnél fózni, hanem sebesség, gőz’ és sűrítöviz’ 
megkitnélése, egyszerűség \  a’ készületekkel köny-

nyebb bánásmód, erős és tartós kivitel ’s az egész 
szerkezetnek czélirányosabb vezetése azon föltételek, 
inellyektöl a’ siker függ, de a’ mellyek’ teljesüléséről 
az ember előre csak nehezen győződhetik meg. An- 
nakokáért, ugy hiszem, nem teszek kedvetlen dolgot, 
ha kijelentem, hogy azon készületek, mellyekre én 
az ausztriai monarchiában kiváltsági joggal bírok, már
is mind a’ tisztítás-, mind a’ répaczukorgyároknál 
a’ tulajdonosok’ tökéletes megelégedésére munkálódnak. 
— O e h l e r F .  G. , B o n n e t  de  B a y a r d  ’s társa 
Bécsbcn ’s G r e b a e r F. ur Datschitzban ezukortisz- 
tításukat már régóta e’ módon intézik ’s a’ mostani 
munkaidő’ kezdete óta a’ T a a ff e - grófi répaczu- 
korgyár Ellischauban, D a l l b e r g  báróé Sukdollban, 
W a g n e r  űré Gizuában Prága mellett, ugy K r u g  
’s B e r n r e i t  he r  urak’ központi gyárn Prágában kü
lönféle nagyságú készületekkel vannak ellátva, mely- 
lyek minden kívánatnak megfelelnek. Néinellyck most 
ál li Itatnak fe l, mint B r a i d a  urnái Udinéban ’s a’ kül
földön. Miudciiik készületnek csupán egy kazánja van, 
’s mégis olly nagy a’ sebesség, hogy p. o. Krug és 
Bernreithcr urak egy óra alatt 18 mázsa nedvet 20 
löktől egész a’ próbáig megsűrítenek, vagy a’ meg
tisztításnál 10— 12 ftoslOO süveget készítenek. Az e’ 
f évben Prágába összegyülekezett természetbúvárok 
által a’ giznai uradalomban lelt látogatás’ alkalmával

a’ technológiai osztály a’ répaczukorgyárt és az elgő 
zölögletési készületet munkálatban látta, ’s ugy hiszem, 
bízvást állíthatom , hogy az a’ dologhoz értők’ óhajtá
sainak megfelelt, ’s azon meggyőződést szülte, hogy 
az illyes egyszerűségnél az összeállítás- és bánásmód
ban a’ nyersezukorgyárok is élhetnek a’ kisebb elgő- 
zölögtetés’ javaival, a’ nélkül hogy egy bonyolódott, 
erőmüveket, sok vizet és sokszori igazítást kívánó 
készületnek veszélyeitől tartaniok kellene. A ’ Giznán 
készített fejérrépaczukor egyébiránt mindjárt mint árul
ható konyhaczukor (mclis) készült el. A ’ készületek 
D ol a i qsk  i F. urnák, a’ bécsi legelső rézművesek’ ’s 
erőmüvészek’ egyikének, műhelyéből kerülnek ki, és 
külső csinosságuk, tartósságuk, léginentességöknél 
fogva általában kielégítők. Magamra vállalom a’ gyá
roknak azokkal teendő tökéletes felkészítését is. Min
den további dicséreteket mellőzve, még csupán azon 
észrevételt teszem , hogy kivált a' nyersezukorgyá- 
roknál még a’ munka’ elkezdése elölt meg kell az uj ké
születekkel barátkozni ’s a’ munkásokat a’ megválto
zott bánásmódba jól begyakorolni $ azértis a’ készüle
teket olly korán szükséges megrendelni, hogy azok 
augustus’ végével inuukájokat elkezdhessék.

mntliiaM Ferdinand,
polgári mérnök Párisból, Bécsbcn a’ belső 

városban, Darwarudvar, lső  emelet. (1)

Spornt aljú Wigand Fritlrik Kár.



POZSONY, pénteken
Tartalma:

»’ honi political ’s nenipoliticai tárgyak , neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litical tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudományos mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
művészet', közhasznú intézetek’, gyárok’, kézmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulat
tutó czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s mindennemű 
hirdetmények.

4 S . szám.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá s fa lv i  Orosz J ó z se f .

Magyarország.
Hiteles privát levelezésünknél fogva tudjuk, hogy 

Öcs.  k. ap. Felsége a’ s z o m b a t h e l y i  káptalanban 
megürült valóságos kanonokságot L a k y  Károly 
szala-egerszegi lelkésznek; — a’ megürült tiszte
letbeli kanonokságokat pedig S z a b ó  Ferencz nagy- 
ölbői lelkésznek; Ba l ogh Ferencz káldi lelkész
nek; L a k y  János gersei lelkésznek, és S e p t e y  
Vinczének, a’ szombathelyi papnevelő-intézet’ al- 
igazgatójának, adni; továbbá —

A’ v e s z p r é m i  káptalanban S zmodi  cs János 
eddigi őr-kanonokot éneklő-kanonokká; B og d á ti y i 
Károly székes-egyházi főesperest őr-kanonokká; 
B a l a s s a  Gábor szalai főesperest székes-egyházi 
főesperessé; S z a l a y  Imre 2dik mester-kanonokot 
’s a’ papnevelő-intézet’ igazgatóját, szalai főesperes
sé; K é r y  Jánost, Veszprém mezővárosa’ Jelké
szét, 2dik mester-kanonokká; — F e k e t e  Antal 
merenyei; K a c s k o v i c s  Benjamin suurii ’s H osz-  
s z ú Márton kaposvári lelkészeket, és S z a b ó  Lász
lót, a’ szent-irás’ magyarázása’ professorát, tiszte
letbeli kanonokokká; végre —

Gaál  Józsefet, a’ dunántúli kerületi Tábla’ szám
feletti biráját, ugyanazon Tábla’ valóságos birájává 
(a’ i. királyi Táblához előmozdított N o s z l o p y  Ig- 
nácz’ helyébe) kinevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. kir. ap. Felsége Ka u s e k  Józsefet, a’ só
vári sóhivatal’ pénztári írnokát, kegyelmesen nyu- j 
galmazni méltóztatott.

A’ nagymélt. magyar kir. udv. Kamara a’ kebelében O l t s  
Alaj os’ és M i k e t  z András’ előléptetése által megürült fogal
mazó-hivatalokat S i p e k i Ba l á s  Ágoston eddigelő tisztelet
beli fogalmaiénak  , és J a  l i e s  F erenc i  fizetéses fogalmazó-
gyakornoknak adta.

Fiume, dec. 8.
Ó cs. k. apostoli Felsége a’ kereskedési viszonyok’ előse

gítésére, a’ fiumei kereskedői kar’ kérését teljesítve, kegyel
mesen rendelni méltóztatott, hogy az itteni harminczadnál, 
a’ pengő pénz’ felváltása végett papiros pénzzel, folyvást ne
vezetes somma készen tartassék. —

A’ dögvésznek egyes jelenései Odessa városában még egé
szen nem szűntek meg. Ugyanis november hónap’ elején, 
állítólag egy, az ottani kikötőbe Ázsiából alattomosan beho

zott bunda által a’ pestis elragadván, azonnal nyolez sze
mély lön ezen nyavalya’ áldozatjává, Azóta a’ mirigy neve
zetesen ugyan nem terjedett, ’s a' hajók’ rakodtatása ’s el
indulása, melly a’ legelső időszakban tiltva vala, nem hát
ráltatott; azonban november’ 17én ujonan néhány személy 
holt mege’ nyavalyában. A’ belső város, Moldovanka nevű kül
várostól ’s ez ismét a’ kikötőtől vonalak által vannak elzár
va , ’s a’ kimenni szándékozók 14 napi veszteglés alá vetve.

Főméit, herczeg E s z t er  h á zy Pál’ uradalmi tisztségétől 
következő levél érkezett a’ szerkesztőséghez: L é v a ,  dec. 4. 
A’ hírlapok, mint a’ mindennapi érdekesb híreknek röpke tá
rogatói, különféle tiszta vagy zavaros forrásokból közlenek 
néha újságokat , mellyek közzétételük után majd minden fi
gyelmes olvasónál más képet és más fogatot ébresztenek föl 
a’ fő tárgy iránt. — Ez történt velünk is, midőn a’ „Jelenkor’“ 
közelebbi 95ik számában szerencsénk juta olvashatni eme’ 
kurta h i r t : „Herczeg E s z t e r h á z y  Pál Eszterház helységé
ben E h i n a n n  Károly kerületi építész által a’ régi hangász- 
épületből répa-ezukorgyárt épittete.“ Ezen rövid tételből, 
hol Ehmann Károly a’ ezukorgyár’ alakítására buzgólkodók 
előtt szemesen kitüntetve vagyon , könnyen azt gondolhatná 
kívülünk valaki, hogy valamint C 1 a r k e angol, ki már más
hol is ügyességének bélyegét hagyta , ugyszinte szeretett ho
nunkban is a’ Budapest közti hidat készítheti: tehát Eh
mann is akárkinek ezukorgyárt készíthet. — Mi tehát, az il
lető tévedésnek időelőtti eligazítására ön tiszta érzetünkből 
tartozunk a’ föladást oda világosítani, hogy igenis létesült 
Eszterházán egy ezukorgyár, rnellyben az idén még gyárthatni 
is törekednek ; hanem annak mind belső, mind külső elrende
zését, valamint a’ ezukorgyártás körüli munkálatokat, egy 
még sehol nem használt titok (arcanum) szerint ő herczeg- 
sége Eszterházy Pál’ több uradalmainak igazgatója P f i s z t e -  
r e r  János ur, született hazánkfia, ki mint különben is szé
les tudományéi magyar gazda és isméretes finombirkatenyész- 
tő, múlt évben tapasztalás’ okáért igen kedvező sikerrel, re
ményteljes fiával együtt, a’ külföldön utazott,  saját Ínye 
szerint válogatott személyek által in tézte’s intézeudi, és igy 
Ebmannra,a’ mennyire munkálatiból tettlegesen ismérjük, mint 
kitanult kőművesre gyárfalak’ építését igenis lehetne b í z n i  ; 
de gyárnak elkészítését, ha csak hiúságát koczkáztatni nem 
akarná, talán maga sem vállalná el, mellyre a’ „Jelenkor’“ 
hirdetése után olly szép kinézései nyílottak. Suum cuique. — 
Ezt azért is kívántuk bővebben közleni a’ tisztelt olvasó kö
zönséggel, mert Pfisztereriink igen szerény, a’ németek’ és 
francziák’ módjára arcanumával lármát ü tn i , hanem ha egy
szer a’ gyártás folyamatban lesz, reményijük, az Eszter- 
házy-gyárnak a’ mindenen előbb kapó ’s azért minket majd 
mindig hátulhagyó szomszédok nem fognak szégyenünkre

L e v e l e z é s .
Ischl, October’ 8-

ígéretemnek megfelelőleg ’s mivel a’ mezei gazdaság en
gem is közelről érdekel, némelly adatokat a’ bajor mezei- 
gazdasági központi társaság’ üléséről, rnellyben Münchenben 
létemkor magam is jelen voltam, közleni fogok. Helyes te
remben, hol herczeg Ö t t i n g e n - W a l l  e r s t e  i n elnökön 
kívül, kit már a’ követek’ kamarájában örömmel hallgattam 
’s szélesen kiterjedt ismereteit bámultam , még a’ választott- 
ság és 50nél több minden rendű tag gyülekezett össze, de 
hova az idegenek is bemehettek; az elnök velős beszéddel 
nyitotta meg az ülést, rnellyben a’ társaság’ eddigi sikerét 
terjesztette elő, egyszersmind a’ tagokat a’ közmunkálódás- 
r a , ’s a’ nemzeti ipar’ tökéletesítésére serkenté; azután a’ vá- 
lasztottságnak több tagjai által a’ gazdaság’ különféle ágai
ból olly tárgyakat érdeklő értekezések olvastattak fel és jöt
tek vitatkozás a lá , mellyeknek a’ mi gazdasági egyesületünk
ben is minél előbb szóba kellene jönniök. így p. o. Bajor- és 
más országok között párvonal hozatott minden folyamok, 
patakok, tavak, csatornák’s általában a’ víznek használatára 
nézve a’ gazdaságban; mivel Angliában, Hollandiában, Fran- 
cziaországban ’s Olaszországban a’ viz minden irányzatiban 
bármelly termesztmények’ szállítására ’s a' termékenyítés’jó- 

•tékony czéljaira használtatik ; ez pedig még Bajorországban 
bölcsőjében van. —- Ez értekezés’ folytában természetesen 
szó történt az artéziai kutakról is, mellyeknél még szeren
csétlen próbák mellett is nyereség van ; mivel a’ föld’ mély
sége’ felturása’ alkalmával olly fölfedezések tétetnek, mellye- 
ket különben birtokában senki sem gyanított volna. Eszembe 
ju to tt ez alkalommal honom is, hol nagy, különben hajókáz 
ható folyaminkon gyakran nem lehet járni a’ sok malom mi
att , mellyeknek önkényes építése áradásokat okoz , holott e’ 
folyók más részről a’ közlekedésre hathatós segedelmet nyújt
hatnának ’s a’ száraz rétek’ czélirányos megöntözésére szol
gálhatnának. Milly gazdag országunk folyókban ’s források
ban , ’s mégis mióta kezdettük folyamink közűi a’ legneveze
tesebbet is használni, melly egy igen nagy tanultsági! hazánk
fiának fáradhatlan munkássága nélkül fenyegető habjait még 
sok ideig csak kevés haszonnal és gyakran nagy kárral ön

tötte volna a’ fekete tengerbe *). Továbbá a’ gőzmalmok fe
lett értekeztek, hol ezek’ hasznai egészen bebizonyittattak, 
hogy t. i. a’ gőzmalmok nem csak valamelly gabonával bővel
kedő országban, honnan az tetemes mennyiségben hordat- 
hatik ki, nagy következésiiek, hanem a’ belső kereskedésre 
nézve is igen jutalmazok; minthogy a’ szárazon őrlött liszt
nek megtartása könnyebben és kisebb helyen eszközölhető, 
m in ta ’ szemes gabonáé, melly hat évi eltétel által különféle 
baleseteknek van kitéve, ’s nagy szükségben nem mindjárt 
használható. De a’ vízi malmok’ tulajdonosi sein károsittat- 
nak,  ha ezek a’ gőzmalmok’ felállításánál főrészvényesek le- 
endnek**), ’s igy a’ kis veszteséget amannál ennek nagyobb 
nyeresége által látják kipótoltatva, mi természet szerint a’ 
kisebb folyókat könnyebben hajókázhatókká fogja tenni. —• 
A’ selyemtenyésztés’ tárgyában szóba jött egy ismeretekkel 
teljes tiszt’ javaslata , ki az országos hatóságtól ki vala kül
detve, hogy Olasz és Francziaországban az e’nemű legjobb in
tézeteket látogassa meg és a’ selyemhernyókkal! Iegczéliráoyo-

*) A ’ vizi közösülés’ tekintetében nagy elölépések tétettek újabb idők
ben , leginkább a’ gőzhajó-társaság által; mi azonban a’ Duna’ fe
nyegető habjait illeti, azok most is csak úgy ömlenek a’ fekete ten
gerbe, mint századok előtt; mert a’ vaskapui szirtek’ kihányatása 
nem sikerülvén, a’ folyam’ medrének kitisztítása szinte siker nél
kül maradván, vizes esztendőkben szintugy kiáradand szőke Du
nánk, mint Á r p á d ’ idejében, llogy az utolsó években i lives mi 
nem történt, azt az időjárásnak köszönjük, nem pedig valamelly 
vizk.örüli munkásságnak, ’s azt csak a’ jövendőtől várjuk.

A’ szerk.
**) Nagyon tartunk tőle, hogy ezen állításnak practical bizonyítása 

sokkal nehezebb lenne, mint theoreticai felhozása. Könnyű a’ mol
nárukat azzal biztatni, hogy legyenek részvényesek a’ gőzmalmok’ 
felállításánál; de valljon elpusztult malmaikat kész pénz gyanánt 
beveszi e a’ társaság1# Híjában biztatnák az angol kézműveseket, 
hogy legyenek részvényesek az erőmüvekkel ellátott gyároknál, 
vagy a’ dunamelléki vendégfogadók’ tulajdonosit és haszonbérlőit, 
hogy kárukat gőzhajó-részvényekkel pótolják. Ez csak mind szép 
szó, melly alatt semmi sem rejtezik; mert hogy némelly osztályok 
valóban megkárosodnak uj találmányok által, kétséget nem szen
ved; de itt csak az a’ mentség, hogy egyesek’ jóléte a’ közbol
dogságnak áldozatul hozathatik, valamint a’ háború’ diadalma ’s a’ 
haza’ védelme egyesek’ életébe kerül; ’s igy a’ molnárok a’ gőz
malmok által csak úgy járnak, mint a’ katona, ki az ütközetben 
meglövetik. A' szerk.

PECEMBEK’ 15. 18»».
Feltételok:

Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — — 
Előfizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tulajdonos
nál, Wigand Károly Fridrik' házában; P e s t e n  
Fűskűti Länderer Lajos' könyvmiihelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’czíin alattküldetendök: „A’ Hírnök' 
szerkesztő hivatalának. Pozsonyban.* —- A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

előbb látogatói, sem pedig a’ magyar találmánynak kiirtölói 
lenni a’ földgömbön.

A u s z t r i a .

B écs, dec. 12.
E hónap’ 9dikén ment végbe Becs’ fél lakosságának össze- 

sereglése mellett L e e b  elhiinyt polgármesternek díszes te
metése, mellynek elhaladását Ö cs. kir. Felségök ’s a’ Fóher- 
czegek W a s a  herczeg’ palotájának ablakiból szemlélők. A’ 
koporsó beszentelésénél a’ Sz.-Istvántemplomban számos ne
mesi és polgári nevezetesb férjfiak jelentek meg, ’s minthogy 
a’ boldogult a’ polgárkatonaságnak parancsnoka volt, ennek 
minden osztályai kisérték a' testet. A’ francziák’ berontása- 
kor 1809ben L e e b  már e’ polgárkatonaságnál tiszt volt 's 
mint illyen többször rendeltetett N a p o l e o n  császárhoz pa
rancsra. Az elhunyt köz tiszteletben állott ’s polgártársainál 
hálás emlékezetet hagyott maga után. — J á n o s  Főherczeg- 
nek múltkor említettem id e  érkezése tévedésen alapula. W i n- 
d i s e h g r á t z  herczeg érkezett meg akkor Triesztből; a’Fő- 
herczeg, ki most stíriai jószágain mulat ,  csak néhány nap 
múlva váratik e’ fővárosba. — Ilire van , hogy az előbb rend
kívüli követül Rio-Janeiróban volt M a r s c h  a l l  báró, ki leg
újabban özvegy Császárné Ő Felségét bajorországi útjában 
kisérte, cs. kir. rendkívüli követül W a s h i n g t o n b a  van ki
nevezve 's oda a’ jövő tavaszszal elutazand. — Néhány nap 
óta itt aggasztó hírek terjedeztek a’ dögvésznek Galiczia’ 
szélein lett mutatkozása felől, ’s minthogy a’ kormány oda 
sietve orvosokat küldött el, az aggodalom még inkább növe
kedett. Azonban a’ rebesgetett dögvész-csetek szerencsére nein 
valósultak meg, ’s most csupán óvó rendszabásokról vagyon 
szó , t. i. egy vesztegház’ ’s egy katonai őrvonal’ felállításá
ról, melly utóbbi czélra, mint hallik, 14 zászlóalj már útban 
is van. — O m n i b u s k o c s i k n a k  felállítása a’ bel- és kiil- 
várasok közötti gyorsabb közlekedésre a’ kormány’ részéről 
helybenhagyást nyert, a’ bérkocsisok’ (fiacre) ellenző előter
jesztési’ elmellőztével.— E s z t e rh  ázy  Pál herczegnek Lon
donba utazta még mindeddig elhaladt, 's hihetőleg csak a’ 
jövő hónapban fog megtörténni. — Némelly hírlapoknak azon 
közleménye, hogy nápolyi királyné ő felsége legközelebb 
Bécsbe jövend , alaptalan. Ellenben bizonyos , hogy ő felsége 
a’ jövő öszszel Császár () Felségének koronázására Mailandba 
menend ’s csak azután látogatandja meg városunkat. Az em
lített koronázás septemberben fog történni, 's Ő Felségök 
oda utaztokban Tirol’ rendéinek hódolását is elfogadandják. 
— Szombaton, e’ h. lödikán, nyittatik meg a’ Ferdinand- 
éjszaki-vasut a' nagy közönség’ számára.

Minden párisi tudósítások szerint úgy látszik, az uj fran-

sabb bánásmódot tanulja ki ; melly küldetésnek teljesen meg 
is felelt, ’s ennek következtében a’ Bajorországban még cse
kély lábon álló selyemtenyésztés’ magasabb fokra emelteté
sére a’ legczélszerűbb javaslatokat terjesztő elő, mellyek a’ 
központi gazdasági egyesület által el is fogadtattak. — Milly 
előmenetelt várhatnánk mi a’ selyemtenyésztésben Magyaror
szágon , kiváltkép ott , hol az éghajlat szelidebb is ; ’s ám
bár némelly vármegyében a’ gazdáknak e’ műipar’ ága már is 
hasznot ha j t , mégis sokkal többet bevehetnének ’s talán auy- 
nyi t ,  a’ mennyi most a’ szomszéd tartományokba a’ selyem
anyagokért’s gyármüvekért kimegy, ha a’ népet munkásságra 
szoktatnék. — Szóba jött egy nagy akadálya is a’ gazdaság’ 
előhaladásának , t. i. a’ szomszéd telkek’ becserélésének n e 
hézsége a’ birtok’ kiegészítése végett, mit talán a’ mi cum- 
masatiói törvényünk, egy a’ legjótékonyabbak közül, nálunk 
is elő fog mozdítani. — A’ méhtenyésztési tárgyazó előadás 
örvendetes eredményeket mutatott; mivel a’ gazdaságnak 
ezen ága csekély tőkepénz’ rászánásával mérsékelt fáradság 
mellett igen nagy kamatot képes adni, midőn falusi gazdák, 
iskolamesterek, korcsmárosok két kast 4 vagy 5 év alatt 40 
kasra szaporítottak; és igy ha minden parasztnak, vagy me
zei gazdának csak néhány kasa volna is nálunk,  akkor a’ vi
asz’ és méz’ termesztése néhány millió fontra emelkednék, 
mi az országnak ismét pénzt hozna , a’ mire valóban mind
nyájunknak szüksége van,  kiváltkép most, midőn a’ mezei 
gazda’ állapotja országunkban felette siralmas; mivel a’ gaz
dasági minden termékeknek ára olly nyomorű, miilyen még 
alig volt, ’s igy is csak alig lehet eladni, mi a’ külföldön 
utazó hazafinak annál fájdalmasabban esik, mivel meggyő
ződhetik, miképen Németország’ több tartományaiban, mint 
Szász, Bajor ’s Würtemberg országokban stb. a’ gabonanera- 
eknek, p. o. a’ búzának mérejét több évtől fogva 4 — 5 p. fo
rinton mindig eladhatja a’ gazda, ámbár e’ mérő még vala
mivel kisebb , mint a’ mi pozsonyi mérőnk , igy másnemű ga
bonákat is ezen arányban; e’ mellett minden nap vevőkre 
akadnak,  ’s igy minden más termékeknél i s ; ellenben a’ szük
séges gyármüveket, mellyek nélkül e i nem lehetnek, a’ me
zei gazdák épen olly áron szerezhetik meg mint mi, és gyár- 
űzési tőkepénzeket 4 — 5 pcentjével vehetnek föl. Ezt részint 
a’ sok népes városok okozzák, mellyek semmi földművelést



czia kamara még eddig semmi elhatározott szinnel sem bír s
igy arra alkalmatos, hogy a’ különböző viszonyokhoz és tör
ténetekhez képest mindenféle szint felvehessen. A hírlapok, 
mellyek befolyásukból sokat vesztettek, csupán egyes feleke
zetek’ ’s párttöredékek’ organuini lettek, s csak a köllni ér
sek’ ügyére nézve vannak mindnyájan egy értelemben.^ — Be
folyással biró sok embernek igen kedve ellen jöttek a válasz
tók által követeiknek több tárgy iránt adott kötelező utasí
tásai, kivált mivel ezáltal a’ választók’általányos kívánságá
hoz képest az ápcentes évjövedelmeknek alábbszállitása min
den hihetőség szerint megtörténendik, mi azon embereknek, 
kik vagyonukat mindig tárczájokban hordják ’s kik a’ status’ 
terheihez sem egyenesen sem mellékesen nem járulnak, inig a’ 
választók’ földbirtoka alig hajt be 2 pcentet, szükségképen 
igen kellemetlen. Végtére csakugyan határt kell vetni e párt’ 
befolyásának, melly a’ követkamarát csak úgy tekintette mint 
alakoskodók’ színházát, hol ő privát érdekeit ’s nézeteit köz 
jó- és köz véleménynek keresztelő. — Azt is át kezdik látni 
Francziaországban , hogy egy szabadabb, gátolatlanabb ’s 
terhetlenebb kereskedés a’ külfölddel az országra nézve igen 
hasznos volna, hogy az elzárásnak és beviteltilalomnak X I \ .  
Lajos óta divatozó rendszere Francziaországra nézve káros 
és olly mesterkélt állapot, melly annak földművelését és gyá
rait rendkívül rongálja. Kétségkívül a’ mostani kamarákban 
több oldalról fognak indítványok tétetni a’ külfölddeli szaba
dabb kereskedésre, egy nagynemü csatorna- és vasutrendszer’ 
létesítésére, ’s egy h i t e l - i n t é z e t ’ fölállítására a’ földmű
velés’ és műszorgalom’ fölemelése végett; — egyszersmind 
a’ fenyitőrendszer’ javítása is hihetőleg szóba kerülend. E’ 
szerint végre, úgy látszik, itt is komolyan kezdenek foglala
toskodni azon tettlegi javításokkal, mellyekre az országnak 
olly nagy szüksége van, ’s hol a’ belső igazgatásban minden 
szilárd elvnek, erkölcsi erőnek és maradandóságnak hiánya 
naponkint érezhetőbb , mi által a’ népességnek minden osz
tályai, az egy pénzaristocratiát kivéve, elégedetlenségben tar
tatnak. Átlátják itt is végre, hogy egy constitutiónak puszta 
külső formája még nem elég, ’s hogy egy chartánál több kí
vántatik valamelly nemzet’ boldogitására ; kivált miután meg 
vannak győződve a’ felől, hogy fenyitő, csendőri és kereske
dési törvénykönyveiknek tetemes javításokra van sziikségök, 
valamint városhatósági szerkezetüknek is, melly az angol- és 
németországihoz nem is hasonlítható, minthogy általa min
den szellemi és polgári élet az egy Párisra ’s igy egyetlen
egy helyre szorittatik. — A’ nyilványos oktatási rendszer is 
reménylhetőleg módosíttatni ’s inkább a’ gyakorlati életre 
fog irányoztatni, úgy hogy a’ gyakorlati tudományokra több 
tekintet legyen mint eddig volt. Hiszik , hogy Anglia’ példá
jára Parisban is lehetne ollyan nyilványos tanításokat vagy 
leczkéket folyamatba hozni, mellyek kinekkinek alkalmat 
nyújtanának különféle tudományos ismeretek’ birtokába ju tn i ; 
úgy mint ezt a’ londoni „royal institution“ teszi, melly itt

nem űznek, a’ mi nálunk ellenkezőleg létez; részint az okos 
gazdálkodás, minthogy a’ földnek nagy része komlóval, ezu- 
korrépával, takarmánynyal ’s festőfüvekkel különfélekép be- 
iiliettetik, következéskép az eleségnemiiek kisebb földtért 
foglalnak el, ’s mivel itt a’ mezei gazdák’ nagy része nem 
iiz ugargazdaságot, mint nálunk,  hol magok a’ műveltebbek 
is a’ gabona’ egy neménél többet alig ismernek 's vetnek, és 
földjeiket csak úgy művelik mint ezelőtt 200 évvel volt szo
kásban. Aztán Németországban minden felesleges terméket 
kiszállítani igyekeznek, mit most az uj vámegyesület igen 
előmozdít, valamint a’ gyármiivek” s termékek’ kicserélését is, 
— mint ezt a’ jó országutakon ’s csatornákon létező élénkség 
eléggé bizonyítja. — A’ ezukorrépa termesztésről is közöl
tettek értekezések, melly alkalommal 28 czikkely rendkívüli 
tárgyismérettel terjesztetett elő 's pártoltatott ’s azon szem
betűnő adatot nyujtá, hogy a’ ezukorgyártás egész Európá
ban mint gazdasági ág örvendetes eredményeket ada , ’s 
következéskép a' ezukorfőzések’ lehetséges szaporítása ajánl- 
tatható; a’ mit ismét édes honunkra egészen alkalmaztat
hatni, hol ha csak annyi termesztetnék is ,  mennyi a’ belföldi 
fogyasztásra elegendő, hány milliónyi ezüst pénz maradna 
az országban, ’s milly mértékben növekednék a’ marhahiz
lalás, melly nálunk még minden rendszer nélkül űzetik. Mi
nél későbben halad előre okosszeriien valamelly ország, an
nál szembetűnőbb hátramaradása ; mert Europa’ előhaladását 
inunkátlanság által épen olly kévéssé lehet feltartóztatni, 
mi nt a  locomotivek futását rósz és járhatlan országutak’meg
tartása által. Az elnök ezek után a’ központi gazdasági ülés
nek előttem igen tanulságos értekezéseit minden tudomány
ágba beható ismérettel teljes észrevételeivel berekesztette , ’s 
a határozatok kivitelével az illető osztályokat megbízta , 's 
még egy második ülést határozott, mellyben fájdalom! többé 
jelen nem lehettem, mivel Münchent nem sokára elhagytam. 
Elébb azonban a S t a r e m b e r g i  t ó h o z  kirándulást tet
tem , melly egy igen bájló vidéken a’ fővárostól három órá
nyi távolságra esik; az oda vivő hajdani római országút, 
melly a királyi erdőben még igen látszható, ’s melly egykor 
Augsburgtól Olaszország felé vitt, azon óhajtást gerjesztő 
bennem, vajha a császárok régi légióit néhány perczig ellépni 
láthatnám! —• INem örömest hagyja el az utas Münchent, 
hol annyi művészeti kincs, vidám társalkodás és válogatott 
éldelet kínálkoznak, mellyek közzé számlálom a’ jó színhá
zat is, hol utolsó estvémen ,,Zrínyi“  igen jól adaték, egé
szen saját fellogással s öltözettel. így utaztam a’ szép isari 
kapun jól müveit tartományban, a’ tyroli bérczeket nem so
kára megpillantandó, W a s s e r b u r g  felé, melly bájlólag 
egy félszigetet képezvén, a’ festőknek ’s utazóknak gyönyö
rűen ötlik szembe; de az országutakat általában nem talál 
tam olly jóknak, mint a’ többi Németországban, és ollyan 
jóknak sem, mint salzburgi vagy stíriai utaink, hol föld
ünkre érkeztem, Sóvár’ (Salzburg) városának szép fekvése’s 
buja növényzete még October’ elején is mosolyogván felém. 
Itt az országos vásár épen nagyobb mozgalmat mutatott, kár,

sokkal különben gyümölcsözik mint legnagyobb része a’ száraz
földi tudós- társaságoknak, mellyek’szavait csak kevesen hall
já k ,  Írásait-kevesen olvassák. Talán nincs tudomány, nincs 
olly közhasznú és tanulságos czél, mellyre Angliában külön 
egyesületek ne léteznének. Ezt most a’ francziák követni akar
ják, ’s a’ „London mechanic’s institution“ Párisban hihetőleg 
utánoztatni fog, valamint a’ közhasznú ismereteket terjesztő 
egyesület is, melly utóbbi Francziaországban minden bizony
nyal nagy hatású és bő következéséi lenne, minthogy általa 
hasznos könyvek igen olcsó áron terjesztetnének el, úgy mint 
Angliában szintazon egyesület már sok illyes, a’ földművelést, 
marhatenyésztést és több e’ félét tárgyazó hasznos munkát 
terjesztett. Ez utón a’ rósz, erkölcstelen és csábító néplitera- 
turának is legjobban határt lehetne vetni, ’s már az is maga 
nagy nyereség volna, ha azon százezerek , kik most semmit 
vagy mocskos költeményeket olvasnak, a’ kézmüvek, földmű 
velés, művészet, uj találmányok és emlékek felett kapnának 
oktatást. Az illyen egyesületeket kétségkiviil a’ kormány is 
minden kitelhető módon buzdítaná ’s gyámolitaná; mert ál- 
talok az eddigi franczia literatura’ zavaros mozgalminak némi 
világos és tiszta józanság is tétetnék ellenükbe, egyszer
smind a’ tudósok ösztönt nyernének , nemcsak a' görögöket 
és rómaiakat, hanem polgártársaik’ egyetemi javának tettlegi 
előmozdítását is venni stúdiumaik’ czéljául. — A’ jövendő 
fogja megmutatni, kivihetők e Francziaországban ezen óhaj
tások ? — Ez nagyon kétséges ; mert itt az emberek általában 
sokkal kedély télén ebbekké váltak, hogysem valamelly ügyet, 
melly egyszersmind pénznyereséggel nem jár, melegséggel és 
állhatatossággal tudnának megragadni. Azonban a’ minden 
népek’ jólétét óhajtó emberbarát mégis reményiheti, hogy 
Francziaország bir még férfiakkal, kikben az önszeretet el nem 
főjtá a’ hazaíiságot; valamint reménylhetni, hogy a’ mostani 
követkamara' tagjai meg fognak emlékezni, miszerint ők 
megbízóik’ javáért küldettek a’ követházba, ’s hogy birájok 
leend a’ köz vélemény, melly ítéletét a’ történetek’ pártatlan 
évkönyveibe teendi le. E * * *.

Híagybritaimia.
A’ felsőházban november’ 30kán különféle kérelmek nyúj

tottak be. A’ többek közt a’ levélpostabér’ inérsékeltetése ké
retett, melly alkalommal L i t eh fi e 1 d lo rd , a’ főpostames
ter,  hivatalosztályát több vádak ellen védelmező, mellyek 
minap az alsóházban támasztattak ellene. — Az alsóházban 
S l a n e y  az iránt tön indítványt, hogy egy biztosság nevez
tessék ki, mellynek kötelessége legyen a’ nagy 's népes vá
rosok’ szegényebb osztályú lakosainak physicai’s erkölcsi ál- 
lppotjáról tudósítást tenni. A’ szónok szivrehatólag festő 
azoknak nyomorú helyzetét, melly alkalommal főleg azon 
statistical eredményekre hivatkozók , mellyek a’ brit tudomá
nyos társulatnak Liverpoolban ezidei gyűlésekor valának elé-

hogy a’ vendégfogadók nincsenek olly jó karban, mint a’ vá
ros’ miirclt kornyéke, melJyből nyáron egypár hétig a’ leg 
szebb kirándulásokat lehetne t e n n i , mint Berchtholdsgaden- 
be és a’ sókamarai jó szágokba , mellyek megérdemlik, hogy 
ott közelében megtekintessenek. Egy jó  lovas könnyű cabrio- 
letet bérelvén k i , keskeny , de jó  úttal ellátott magasan fek
vő bájló vidéken mentem el néhány tó m elle tt ,  mellyek a’ 
legjobb izii halakkal bővelkednek ’s hol épen a' jótékony bur
gonyaszedés ta r ta ték ,  ’s igy jutók íschlbe, melly egyike az 
ausztriai birodalom’ leghíresebb fürdőhelyeinek, ’s részint 
kellemes tá jéka, részint sós fürdői és szép kirándulással kí
nálkozó helyzete miatt gyönyörű hely nyáron á l ta l ;  ’s - úgy 
lá tsz ik ,  most nagyon lá to g a t ta t ik , mint a’ fürdő-lajstromból 
kivettem. A’ vendégházak és szállások kényelmesek, a’ für
dői épületek szépizlésüek, a’ sófőzés pedig neveze tes ,  hol 
a’ Traunon több százezer mázsányi konyhasó a’ gmundeni tó 
felé ’s tovább Linzbe 's Budweisba a’ németországi legrégibb 
vasúton szállittatik ; mi által a’ hegyi lakosok nyáron ’s té
len elég táplálékot szerezhetnek magoknak. Az emberek itt  erő
sek és vidámak, ’s öltözetökről ’s lakhelyökről Ítélve, á l ta l
ában jól bírják magokat. Még most is évenkint szép uj mezei 
házak építtetnek , mellyek e’ gyógyító fürdőhelynek hoszú 
időre leendő folyvásti fenmaradását méltán gyanittatják , hol 
a’ kényelmesség , mulattató társaság ’s egészség’ helyreállása 
nagyszámú idegent csalogat ide , ’s a’ pénz’ keringésére e’ 
vidéken nagy befolyással van. — A’ külföldi fürdőknél h ány 
szor gondoltam fájdalmasan a’ mieinkre vissza, midőn talán 
Európában a’ legtöbb gyógyító fürdőkkel b iru n k , de mellyek 
jó országutak’ , jó közlekedési kocsik’ hiánya ’s utközbeni 
rósz szállások, a’ fürdők’ rósz elrendezése , a’ még roszabb 
egyedáruskodó vendégfogadók ’s vendéglők, végre a’ bátor
sági rósz intézetek miatt többnyire csak a’ honiaktól látogat- 
tatnak m eg , gazdag külföldiektől pedig igen ritkán , noha 
ezek hoznának az országba p é n z t , melly csakugyan az egész 
világnak jelszava. De minthogy az engem Bruckba vivő gyors
kocsi m egérkezett , berekesztern levelemet azon örvendetes 
érzésse l,  hogy nem sokára ismét látandom kedves honomat, 
mellynek virágzását erkölcsi tekintetben is nevekedni óhaj
tóm , hogy róla is néha örvendetest közölhessek.

Eyy nyitramelléki.

V isszatekintés utazásomra.
(Folytatás.)

Az adelsbergi barlang megrongált egészségemet lesújtván, 
alig várhatóm az ágyat. Triesztben szállásunkat a’ „Locanda 
grande“ nevű fogadóban szándékozónk venni; de oda érkez
vén, Bek ford kére szobát, 's egy kis szobáért 2 fr. 40 xrt kí
vánt a' cameriere, észrevévén , hogy a' kérdező a’ Themse’ 
partjáról való; én azonban bizonyossá tevém, hogy máshol, 
ha én kérdem a’ szobát, jutalmasabban jövünk hozzá. A’ jó 
Bekford nem akart elhagyni, látván gyengeségemet, ’s köve
tett az „Aquila nero“ fogadóba, hol kellemes, tágas szobá

be terjesztve. Slaney’ czélja legközelebb az volt, hogy az 
eddiginél jobb iskolai oktatás hozassák be az alsóbb néposz
tályok’ számára. J. R u s s e l l  lord az indítvány iránt kedve- 
zőleg nyilatkozott. San do n  lord inté a’ házat, hogy bár- 
melly nevelési tervnél a’ népnek vallási meggyőződéseit is te 
kintetbe kell venni. A’ biztosság kineveztetett’s a’ ház elosz
lott. v

Az alsóház’ december’ Íjén tartott ülésében L e a d e r ,  ki, 
úgy látszik, R o e b u c k  után Alsó-Canada’ parlamenti ügyvíse- 
lőségét magára vállalta , következő kérdéseket intézett a’ bel- 
iigyministerhez : „Szaporittatott e fél év óta Alsó-Canadában 
a’ katonaság’? kért és kapott e G o s f o r d  lord illynemü sza
porítást, ’s ha igen, miért? i gazé ,  hogy a’ szökés az Alsó- 
Canadában álló angol hadseregben az utolsó félév óta szapo
rodott , ’s talán még azóta is ,  mióta a’ nemes lord (Russell) 
abbeli szándékát nyilatkoztatta ki, hogy a’ tartománynak 
úgynevezett békítő rendszabásokat fog adni?“ R u s s e l l  lord 
igy felelt: „Válaszom, attól tartok, nem fogja a’ tisztelt 
tagot kielégíteni. Mi a’ fegyveres erő’ szaporítását illeti, igenis,, 
egy újabb ezered ment Uj-Braunschweigból Alsó-Canadába; 
G o s f o r d  lord (alsó-canadai kormányzó) fel volt hatalmazva 
azt kívánni. Azon kérdésre , ha valljon kivántatott e ide még 
több katonaság is ? igen megfogható okokból ma még nem fo
gok felelni (Halljuk!). A’ követelt szökés ő felsége’ ezredéi
ben előttem egész újság ; én ezelőtt arról semmit sem hal
lottam, ámbár igenis elhiszem, hogy ama’ gyarmatban elég 
lázadó ember van , ki a’ katonát zászlója’ elhagyására szeret
né csábítani. (Tetszés az oppositio’ részéről). Azt kérdik, 
mikor fogja a’ kormány békítő rendszabásait Canadába meg
küldeni ? A’ „mikort“ nem határozhatom meg. Előadhatnám 
ugyan már most is a’ kormány’ szándékait Canada iránt; de 
ezek az innen legközelebb érkezendő hivatalos tudósítások 
után még meg is változhatnak. Minden esetre ő felsége’ kor
mánya mélyen meg van arról győződve, hogy Alsó-Canadá
ban azoknak ügyét kell gyámolítnia, kik a’ brit koronához 
ragaszkodást mutatnak.“ (Újabb tetszés az oppositio’ részé
ről.) — Ezután Russell lord törvényjavaslatot terjesztett elő 
az i r l a n d i  s z e g én y e k’ gyámolitására , melly is hoszasabb 
vitatkozás után először olvastatott fel; mire a’ ház dec. 4di- 
kére halasztó ülését.

A’ parlamenti választások ellen az alsóházban benyújtott 
kérelmek’ száma már 2őre megy, mellyek közűi hat az irlandi 
választások ellen van intézve. Mintegy 30 tag’ sorsa függ az 
elhatározástól.

Birmából költ legújabb tudósitások’ következtében uj b ir -  
m an  h á b o r ú t ó l  t a r t h a t n i .  A’birmai uj király nem akarta 
elfogadni az angol residenst, B u r n e y  ezredest, ki a’ yan- 
dabooi békekötés’ erejénél fogva Amarapurában volt megbízva.

Montrealból nov. 7ről Írják, hogy ott a’ Papineau - párt 
vagy az úgynevezett „szabadság’ fiai“ ’s a’ kormány’ párthí
vei között véres jelenetek fordultak elő , úgy hogy katoná

kat kaptunk 50 xrért. Lefeküdtem, ’s tizenötnapi itt tartóz
kodásom alatt elég alkalmam volt az olasz kapzsiságot ös- 
merni tanulni. A’ vendégfogadó díszes nagy épület, teli ven
dégekkel, de a’ szolgálat csupán két pinezér ’s egy vén asz- 
szony által végeztetik; a’ szobák kényelemig bútorozva, csu
pán csengetyü’ fiijával vannak, ’s igy, ha éhen szomjan nem 
kívántain veszni, kénytelen voltam fölkelni; minden pohárvi
zet külön fizettem , ’s mégis két óráig is kelle utána várni. 
Ezeket csupán számadásul említem, miért tölték itt két hetet.

Triesztet első pillanatra gazdag kereskedővárosnak ösmer- 
ni, kevés palotákat látni, de a’ házak —-2 — 4 emelettel, szűk 
bejárással — csinosak 's általában cseréppel fedvék. A’ pesti 
házak nagy ablakaikkal ’s magas kapuikkal pompásabbak. Az 
utczák szélesek ’s egyenesek, a’ kövezetre nézve kívánni sem 
lehet jobbat, mi általában széles kőtáblákból áll, a’ gyalog ’s 
kocsiutat kőoszlopok választják. Az éghajlat nem igen ked
ves, a’ mérséklet naponkint háromszor is változik, még pe
dig hirtelen ö t,  hét foknyira is, gyakran a' nyári ruha is 
terhes, és kevés perez múlva a’ köpönyeg is jól esnék; igen 
alkalmatlan a’ s c i r o c c o  és b o r a .  A’ város két fő részre, ó 
és uj városra osztatik, majd 2000 házat és 40,000 lakost 
számlál; nagy része görögökből és tirolokból áll, az alsó nép
osztály illíriai. Trieszt a’ római Tergestum, 34d. esztendő
ben Kr. e. már római polgárjoggal b i r t , minélfogva több ré
giségekkel díszük. A’ város’ ó része a’ várhegyre emelkedik 
barna házaival, az utczák rendetlenek, szükek ’s felette pisz
kosak, még a’ pozsonyi várhegyi utczáklioz sem hasonlítha
tók. Itt vagyon a’ káptalan-templom is , jeles byzanti épület, 
a’ torony Jupiter’ templomának maradványain emelkedik, al
ján több római szobor látszik. A’ templomban egy oldalká
polnában a’ régi mozaik méltó a’ megtekintésre. A’ hegyalatti 
rész az újvárosi tisztasággal és kedves tekintettel büszkél
kedik, ide tartozik még Trieszt’ legszebb piaeza is, a’ p i a z 
z a  g r a n d e  a’ szép városházzal. A’ tér’ közepét egy szép 
kút díszesíti, melly 1751ben emeltetett, mellette egy 26' osz
lop VI. K á r o l y ’ márvány állóképével. A’ színház pompás 
nagy épület, de a’ pestit külsejére meg nein előzi; belsejé
rő l,  minthogy nyáron át nem játszanak benne, nem szólha
tok,  a’ tér előtte igen eleven, minthogy a’ börze, Trieszt’ 
legpompásb épülete, szomszédságában vagyon, ’s innen 
vagy száz lépésnyire a’ szépségéről híres mol o .  A’ vár, hon
nan elragadtató a’ kilátás, 1813 óta, midőn a’ francziák ellen 
erősen védelmeztetett, omladozik. Itt vannak a’ hajók’köszön
tésére az ágyuk is kiszegezve.

Az újvárost Terézia-, József-és Ferencz-városok képzik; 
csak 1719ben kezdett épülni, midőn VI. Károly Triesztet 
szabad kikötővétette. Nevezetesb pontjai ezek: C a n a l e  
g r a n d e ;  ezen csatorna a’ tengerből a’ gyönyörű utczába 
200° nyúlik, széle 18', mélysége 14', közepén át egy hid — 
p o n t é  r o s s o  — vezet, zajgáskor néha az utczára loccsan 
belőle a’ viz. Az újvárosban legnevezetesb a’ börzetér, nem 
nagy ugyan, de pompás épületekkel környeztetik , közepét 
ennek is egy kút ’s I. L e o p o l d ’ érezszobra ékesíti. Innen



ságnak keile magát közbevetnie. Ablakok zúzottak be ’s a 
„Vindicator’“ (a’ Papinean-párt’ tö hírlapja) hivatala ostro
moltatok.

F r a i t c z i a o r s z á g ’.
Paris, dec. i.

Mint mondják, már több Íratott alá 40 protestatiónál azon 
befolyás ellen, mellyet a’ követválasztási alkalmával a kor
mány’ tisztviselői gyakoroltak. — Dán r é m o n t  general 
özvegye megérkezése óta már sok látogatást nyert; a ki
rály egyik hadsegédjét küldötte hozzá. — Ljra beszélik, 
hogy a’ Francziaországban találtató oroszok , még a’ némbe- 
reket sem véve ki, parancsot kaptak a’ visszatérésre. E’ hir, 
mint tudva van, már több Ízben keringett, de nem valósult 
meg. — Timisből Marsoilleen keresztül érkezett levelek bi
zonyítják, hogy egy gonosztevő a’ franczia consul’ épületébe 
menekedett, hogy őt a’ rendőrség egész odáig kergette, ’s a’ 
consuli lak’ sérthetlensége daczára ott el akarta fogni. A’ 
consul a’ rendőrtiszteket fogságba tétette , 's elébb titoknoka 
által, azután személyesen kívánt elégtételt a’ beytől; de az 
megtagadtatván , a’ consul eancellariai személj zetével egy a’ 
kikötőben fekvő franczia hadi hajóra ment.

Paris, dec. 2.
Tegnap délután 3 órakor, azon pillanatban, midőn a’ ki

rály a’ ministeri tanácsban elnökösködött, a’ tuilleriák’ kert
jében egy 22 éves fiatal ember, kinél egy töltött pisztol volt, 
fogatott e l,  's a’ rendőrbiztoshoz vitetett. Azt mondotta, 
hogy őt A y m e r  Jánosnak nevezik, ’s hogy a’ pisztollal ma
gát akarta kivégezni. IIoszú vallatás után a’ főrendőrhiva- 
talba vitetett, hol Del es s e r t  ur ma őt újra vallatandó 
vala. A’ nyomozatiik hihetőleg megczáfolandják az elterjedt 
híreket, mellyek egyébiránt — a’ mi igen különös — min
den évben a’ kamarák’ közelgető megnyitásakor újulnak meg.

Paris, dec. 3-
A y m e r ,  kit tegnapelőtt a’ tuileriák’ udvarában egy töl

tött pisztollal zsebében elfogtak, eszelősnek nyilatkoztat- 
t a to t t ’s előlegesen a’ Bicétrebe záratott. — L a f f i t t e  ur a’ 
múlt kedden fényes estvélyt ada palotájában, melly a’jelen
voltakat az 1830diki szép napokra emlékezteié. A’Vaude
ville színház5 színészei az estvély’ folytában két darabot já t
szottak e l ; de legnagyobb érdeket gerjesztett Laffitte ur’ ve- 
je , moszkvai herczeg ( Ney marsai’ fia, huszárkapitány) , ki 
épen Constantineból jött haza ’s ezer kérdéssel ostromolta- 
tott. — Hiszik , hogy a' ministerium még a’ kamarák’ meg
nyitása előtt módosíttatni fog. Kiket leginkább neveznek a’ 
beléphetők közt: 0  d i 1 o n - B a r r o t , T h i e r s  és Dup i n .

A’ „Moniteur“ jelenti, hogy a’ király gróf V a 1 é e marsait 
az éjszakafrikai franczia birtokok’ főkormányzójává nevezte ki.

Algír’ ineghódoltatásának hét éve óta, ezen gyarmatnak 
hat lőgeneralja ( B o u r m o n t ,  C l a u z e l ,  B e r t h e z é n e ,

fut ki a’ C o r s o ,  Trieszt’ legszebb ’s legelevenebb utczája, 
itt vannak a’ leggazdagabb boltok , valamint a’ vásár is e’ 
téren tartatik. A’ nappali játékszín, t e a t r o  n u c v o ,  fából 
épült a’ majlandi S c a l a  szerint, világos nagy épület, a’ né
zőhely amphitheatrum szerint van készítve. — — Megláto
gattam a’ hajógyárt is, hol épen három gőzhajó vala munká
ban. Innen jobbra van a’ lazaret , melly legbiztosabb ’s leg- 
alkalmatosb az illynemü intézetek közt egész Európában, ez 
egy külön kikötővel bir hatvan kereskedőhajóra, a’ raktára
kat és vesztegházakat négy ölnyi magas fal keríti , mellette 
egy hoszú folyosó beszélőrostélyokkal. A’ hadi hajók a’ ten
geren töltik veszteglésöket. A’ szárazi lakosokra az illy hadi 
hajó igen érdekes, (ismertető jele, a’ sok ágyukon kívül, 
az árbocz’ tetején egy hoszu vörös szalag, a’ veszteglési jel 
pedig sárga lobogó. Estvénkint kedves mulatságom volt egy 
vitorlás ladikon körülök evezgetni, ’s az ottani szigorú ’s 
rendes életmódot szemlélgetni. Azokon szinte mint a’ szára
zon őrök állanak, hangosan kiáltják a’ felváltást, ’s a’ tisz
tek előtt tisztelkednek. Naplementkor a’ csapat a’ fedezetre 
gyűl, katonás ájtatosságát végzendő; a’ lemeriilő naptól ágyu- 
lövésekkel vesznek búcsút, ’s a’ vitorlákat, mint az egész par
ton, bevonják, a’ mó l ó n  pedig 1 0 6 'világitó torony meggyuj- 

. tátik ; ezen toronytól balra vannak a’ kényelmesen ellátott für
dők. — Trieszt’ tudományos intézetei közt megemlítendő az 
1817ben felállított hajós-iskola tizenhat tanítóval, ’s 1809 óta 
létező literatúrai társasága , C a b i n e t t o  di  M i n e r v a ;  a’ 
társaság bir egy szép könyvtárt, gyűjteményei naponkint gya
rapodnak. A’ tagok évenkint 24 frtot fizetnek , ’s joguk van 
egy évre egy vendéget bevezetni. — — Trieszt’ lakosainak 
legnagyobb része kereskedő, minélfogva ámbár elég eleven
ség mutatkozik az utczákon, mégis könnyen észrevehető, hogy 
mindenki foglalatosságában siirög, csak hét óra tájban telnek 
a’ kávéházak , ’s különösen a’ börzénél ’s a’ mólón. Az ebéd 
a’ vendégfogadókban három órakor kezdődik, mindenütt table 
d’hote, hol már olasz ételek adatnak fel , ’s az olasz kenyér 
nem igen szolgál Ínyére az idegennek. Ha valaki undorodni 
kíván, ne mulaszsza el a’ halpiaczot böjti napon meglátogatni.

Tizennégy nap múlva egészségemet üdülni tapasztalván, to
vább mentem az adriai királynét meglátogatandó. Triesztből 
Velenczébe minden másod nap estve tiz órakor egy gőzhajó 
— „Zofia főhgne“  — megy, ’s onnan vissza szinte estveli 
10 órakor jő, melly utat 10 — 12 óra alatt teszi. Triesztben 
több gőzhajót láttam, de egyik sem volt olly csinos, tiszta ’s 
kényelmesen ellátva mint a’ dunagőzhajózási társaságé; az 
olasz szenny és piszok feltűnő. A’ bora és scirocco hatalma
san dühöngtek, s én nem minden aggódás nélkül léptem a’ 
hajóra, netalán a’ tengeri betegség ismét ágyba nyomjon. A’ vi
har miatt lassan haladtunk, a’ szél’ dühe nem fogyott, sőt 
éjféltájban az égiháború is kitörvén , a’ hajó annyira tánczolt, 
hogy a’ betegség csaknem valamennyi utazót lenyoma; én 
miután a rettentő- szép látványban részesültem, lefeküdtem 
’s ment maradtam az émelygéstől, minthogy az orvos’ taná
csára dél óta semmit sem ettem. Éjfélkor, midőn C a p o

Sa  v a r y ,  A v i z a r d  és \  o i r o 1), négy főkormányzója (Er- 
l on ,  C l a u z e l ,  D a n r é m o n t  és V á l é  e), négy polgári fó- 
iigyelője, és három főprocuratora volt.

Bonából nov. 19ről ’s Algírból nov. 23ról Írják, ho-ry V a 
lóé  general, megnyervén a’ marsali pálezát, ideiglen a’ kor
mányzóságot is felvállalta, az osztálynokságot pedig R u l-  
h i é r e s  generálnák adta által.

A’ francziák’ királya S t eu b en képirónál V a l é e  marsainak 
életnagyságban lefestendő képét a’ marsalterera’ számára meg
rendelte.

A’ hadministeriumnak nem rég elfogatott négy tisztei ke
zességre ismét szabadon bocsáttattak. Az irományok közül el
adás végett ollyanokat kerestek ki, mellyeken hires emberek’ 
aláírásai voltak ; egyébiránt elzáratásuk V i d o c q’ bajával 
semmi egybeköttetésben sem volt.

Az 1831 évi költség-kivetés szerint a’ közadósságok’ nagy 
könyvébe beirt 5 pcentes járandóság’ összes sommája , 140 
millióra (2800 millió frank tőkepénz) megy, mellyből 40 
millió teljesen ingatlan. A’ többi 100 millióból 20 foriráson- 
kiviilivé tétetett, mellyek kiházasítási, árvák’ pénzéből s<b. 
állanak; a’ többi 80 millió 251,000 személy’ nevére van beir- 
va, kik közűi 60,000en felül Páris’ térén laknak. Mi a’ párisi 
bankirokat ’s ügyviselőket i lle ti , ezeknek nevére 1837 év’ ja- 
nuárius’ Íjén mintegy 1 millió franknyi 5 pcentes járandóság 
volt beírva. A’ közadósság’ nagy könyvébe irt 3 pcentes járan
dóság’ egész sommája 40 millióra megy, mellyből 10 teljesen 
ingatlan; 8 millió különféle nyilványos intézetek’ sajátja, és 
22 millió 31,000 személy’ nevére van bejegyezve. Ezen 22 
millióra hat most az egész törlö-pénztár5 (Tilgungscasse) ere
je; mivel ennek az 5 pcentes járandóságot, miután az az 
egyenárt (Paricurs) áthágta, többé bevásárolnia nem szabad.

A’ „Journal des Débats“ némelly közelebbi felvilágosításo
kat ad a’kormány által kinevezett vaspálya biztosság’ határo
zati felől. Nagy, vagyis úgynevezett politicai vonalokúi (mely- 
lyeket maga a’ status fogna építeni) a’ következők vétettek 
fel: Párisból London, Brüssel, Straszburg, Lyon, Mar
seille , Bordeaux és Havre felé. E ’ vaspályaágak’ egész hosza 
750 franczia mérföldet tesz. Azon pályavonalok, mellyek’ 
megnyitása legsürgetőbb , következő rendben jegyeztettek k i : 
1) Páristól Briisselig ; 2) Páristól Orleansig (bordeauxi n t ) ; 
3) Lyonból Marseillebe (a’ középtengerre vivő ut). Ezen vo
nalok’ készíttetése kirekesztőleg a’ statust illet en d i , a’ havrei 
pálya pedig legalább ltouenig, úgy Calais n vagy Boulog- 
neon keresztül Londonba vezető része az éjszaki pályának 
privát társaságoknak adatnak által , valamint a’ kisebb mel
lékpályák is stb. Az árverés’ módja felett a’ vélemények meg
oszoltak ; az egyenes átadás mint legtöbb biztosságot nyúj
tó, a’ nyilványos árverés pedig mint a’ kormányt a’ megszó- 
lástól leginkább ótalmazó terjesztettek elő ; csakugyan az 
utóbbi vélemény győzött. Az ársorokra (tariífa) nézve a’ biz
tosság úgy vélekedik, hogy ezek a’ status által építtetett pá

d T s t r i  a’ irányában valónk, a’ vihar olly dühös lett, hogy a’ 
habok a’ hajón keresztülcsapódtak; a’ kapitány megállító a’ 
kerekeket, mellyek úgysem bírtak az erős habokkal ’s a’ hor
gonyokat kiveté. A’ háborgó tengeren töltők az éjét, ’s vi- 
radtkor visszatértünk Triesztbe. Estve tiz órakor ismét meg- 
indulánk, a’ szél csendesebb lévén , más nap kilencz órakor 
szerencsésen a’ velenczei révbe futottunk. Számtalan g o n 
d o l a  pezsgett legottan hajónk körül,  ’s vittek az egészségi 
hivatalba, hol engedelmet nyervén a’ városban (Velenczében) 
maradhatásra, a’ tőszomszéd „Luna“ vendégfogadóba szállot
tam. A’ leggyorsabban átöltöztem és siettem mohó vágyaimat 
elégíteni. S c h m i d  1 *) a’ Márk-piacz’ elragadtató festésébe 
merülve , legelőször is ide utasítja az utazót. En követtem, 
annyival is inkább, hogy az átelleni kapu e’ világhírű hely
nek nyílása.

Sokat olvastam életemben ’s még többet hallottam Ve l e n - 
ez  é r ő i ,  százszor is kandikáltam egy kis üvegdarabon e’ 
városcsudára, ’s a’ felséges előtiintetés a’ szüntelen növekedő 
képzelettel csak mindig azon sóhajtásba repült, vajha ott le
hetnék valaha! Azon nagyszerű tekintet, mellyel a’ tengeren 
érkezendőt meglepi, a’ pompás rév , a’ p i a z e 11 a máris fel- 
lengző képzeletim’ egészen elragadták: nem csuda tehát, ha 
a’ Márk-piacz’ kapuja alatt, elszakadva minden egyéb képze
le tek tő l, megfelejtkezve a’ történetek’ előadásairól, egészen 
szemmé váltam ’s gyermeki kíváncsisággal és örvendezéssel 
futottam a’ piaczra, a’ templomba, a’ boltokba, kavéházakba, 
egy csatornából a’ másikba, mig estve lett. Ekkor elégedet
lenül vettem észre, hogy elébbeni képzeletem úgy áll a’ való
ságban, mint midőn a’ messzelátó-csövet megfordítjuk, ’s a’ 
szemrevett tárgy tetszik ugyan ’s gyönyörködtet is ; de 
mégsem ollyan nagyszerű, nem ollyan bámulatos, ’s ki nem 
elégítő. Estve a’ Márk-térben, vagy Tündértérben némellyek 
szerint, nem találtam a’ képzelt élénkséget, a’ tiindéri kivi
lágításra pedig még sok lámpa hibázott; lehet ugyan, hogy 
képzeletim a’ tündérkastélyok’ világításáról is fellengzők, 
túlságosak; de ma csak senki sem fog tiindérvilágitást szesz
világ nélkül képzelni, itt pedig az olaj olly gyenge ’s takaré
kos világosságot szórt. Még azt is megjegyzem , hogy köd 
sem volt, hogy a’ jég mellett ülő szépek’ vonásait sem lehete 
kivenni, mi a’ város’ fő nevezetességei közzé tartozván, ritka 
utazó’ figyelmét kerüli ki. Későn feküdtem le, ’s rémülve’ köl
tem fel; jobb kezem teli volt vörös foltokkal, ’s midőn az 
ágyból kiugrottam ’s képemet megláttam, rémülésem csaknem 
kétségbeeséssé változott, arczom szinte úgy teli volt foltokkal, 
hogy egy centesimónyi tiszta hely sem maradt rajta ; öltözés 
közt vettem észre a’ töménytelen szunyogsereget ágyamon, 
melly annyira megkinza; szinte szégyenlék az utczára menni. 
Heggel ismét a’ Márk-templomba mentem, ’s most Velencze’ 
tettekkel gazdag és érdekes történetének emléke iölmeleged- 
vén , a’ szabadon álló 322' magasságú toronyba mentem fel

* )  A z  előbbeni közlésekben is S c h m i d t  helyett S eh mi  dl  olvas 
tassék. P.

lyán , a’ mennyire lehet, egyformák legyenek, és úgy szá
míttassanak ki, hogy csak mintegy a’ fentartási és szállítási 
költségek fedeztessenek; egyszersmind a’ személyszállításból 
bejövő nyereségnek egy bizonyos része az áruvitel’ dijának 
leszállítására fordittassék; végre a’ status az illető pályákat 
ne saját számadása alatt tartsa, hanem föltételek mellett, 
mi által t. i. a’ publicum’ jogai fentartassanak, privát vállal
kozóknak adja bérbe. Azon kérdés felett, valljon valamelly 
vaspályának átengedésekor a’ status annak visszavásárlási jo
gát, de csak meghatározott idő után, fentartsa eV szavazat- 
egyenlőség mutatkozott, migneui az elölülő minister a’ kérdést 
igennel döntötte el.

December’ Íjén 12 óra tájban fogadta a’ király Páris’ vá
rosa’ tanácsát ’s a’ Szajna-praefectust, kik ő felségének azon 
emlékpénzt nyújtották be, mellyet Páris’ városa O r l é a n s  
királyi herczeg’ egybekelésére veretett.

Ko r e f f  és Wol ovvs k i  orvosok’ ismeretes pőre L i n 
c o l n  lord ellen, a’ párisi első törvényszék előtt dec. lső 
napján vala tanácskozás alá veendő. Az elölnevezett vádoló 
keresetétől elallott, a’ másik meg nem jelent; Be r r y  e r  a’ 
lord’ ügyvédje azonban azt kívánta , hogy a’ vádolok , mi
előtt a’ pörrel felhagynának, védencze’ boszantásáért eleget 
tegyenek. \ \  olowski’ ügyvédének kivonatára a’ törvénykezés 
8 napra hala sztatott.

Az ismeretes L i e v e n  herczegné e’ télen is fényes estvé- 
lyeket fog adni Párisban. Az utóbbinál csak igen kevés angolt 
lehete látni, ellenben legitimisták és doctrinairek nagyszám
mal voltak jelen , mig mások, kik eddig ezen estvélyeket lá
togatták , elmaradtak. Mondják, hogy a’ herczegné’estvélyei 
pétervári befolyás alatt vannak.

L a m e n n a i s  apáttól két hét alatt egy uj munka jelcnend 
meg ,,A’ nép’ könyve“ czíin alatt.

S p a n y o l o r s z á g .
A’ „Correspondance d'Espagne“ szerint don C a r l o s ’ fő 

hadi szállása még november’ 2 5kén is Amurrióban volt; E s- 
p a r t e r o  sem mozdult, mivel hadai Pamplonában nagy szük
séget szenvedni mondatnak. — Durangóból november’ 24kén 
költ levelek jelentik , hogy a’ tartományok’ férfinemü lako
sainak 17 évestől 40ig általányos fölfegyvérzésé rendeltetett. 
B r u t a d e s ,  a’ biscayai küldöttség’ tagja, bízatott meg e’ 
tartalékhadak’ szerkesztésével. Don Castor A n d e eh a g a a’ 
biscayai hadsereg’ fővezérévé neveztetett; de mivel Castran- 
zában betegen fekszik, helyét ideiglen L u q u i brigádos pó
tolja.

Madrid, nov. 22.
A’ követkamara számot akar kérni a’ hadministertől a’ 

többi közt a’ felől, mikép merhetnek carlosi csapatok rablás 
végett szinte a’ főváros’ falai alá csapongani. Azonban H o 
rn a n e t general, mint hallik , kinyilatkoztatta a’ követeknek,

a’ nagyérdekű városra körültekinteni. A’ feljárás csigaformán 
emelkedő deszkázatból áll: III. Henrik Francziaország’ királya 
lóháton ment fel. A’ templom’ ajtaja előtt kitűzött három 
óriási czédrusárbocz, C a n d i a ,  C y p r u s  és M o r e a  hajdani 
velenczei királyságok’ trophaeumai, még most is büszkén lo
bogtatják a’ császári zászlót. Balra van a’ hires p a l a z z o  
d ú c a i é ,  a’ velenczei köztársaság’ nagyságának és sok iszonyú- 
ságainak maradványa, e’ mellett két gránitoszlop büszkélke
dik, hogy két hatalmas birodalom’ történeteit látta ; 1174ben 
hozattak ide Byzantiumból. E’ két oszlop’ téré közt esett le 
a’ 85 éves ősz Ma r i  n o F  al i e r i ’ feje is április’ 17kén 1355. 
A’ p o n t é  de i  s c h i a v o n i ,  az a r s e n a l ,  can al e  g r a n d e  
a’ p o n t é  r i a l  t óval  ’s a’ város’ egyéb nevezetességei szám
talan könyvekből és képekből eléggé ösmeretesek. Velencze’ 
hajdani fényének története az utazót kielégíti, 5s a’ pusztúló 
várost érdekes figyelemre emelt. Hoszabb tartózkodás alatt a’ 
szem megszokja mint a’ gyomor az olasz kenyevet, de többé 
csakugyan nem b e l l a  V e n e z i a ,  sem c4i t a l a  d o m i 
n a n t e .

Utamat innen P a d u á b a  folytatandó, postahajón úsztam a’ 
karókkal kijegyzett utón a’ 1 a g u n á kon át. F u s i n á ban várt 
a’ gyorskocsi; négy órakor délután beülénk és sebesen hala
dónk a’ jó utón a’ B r e n t a ’ partjánál, szép falukon ’s me
zővárosokon át a’ gyönyörű S t r á  vagy P a l a z z o  r e a l e ,  az 
alkirály’ mulató kastélya előtt Paduába. Mint környezik a 
koldusok az utón, kivált lóváltáskor, a’ kocsikat, N i c o l a i ’ 
kedves themája. Paduába kilencz óra után érkeztünk. P.E.

(Folyta ttatik.)

A ’ U c ft-y e s  S s l io I á S t ’ s z c c a e t é a s e ls .  c s a l á d i j a i  
^íag;yaB*»5*s»áa;líaai ’s  E r d é l y b e n .

Ezen, az ifjúság’serény és szorgalmatos, a’ valódi bölcseség’ 
törvényei szerint ’s egyszersmind szabad szellemi oktatására 
nézve a’ köz hírlapok’ értelmében nem csak hazánkban , ha
nem ehhez csatolt több tartományokban is magát érdemesí
tett és becses rendnek — Pesten 1838 évre nyomtatott igen 
czélirányos lajstroma ennek virágzását ’s a’ tudományos kör
ben valamint a’ nevelésben is munkálatját előterjeszti. E’ 
szerzetnek tudnillik főtisztelendő G r o s s e r  János tartományi 
prépost’ kormánya alatt Magyarországban’s Erdélyben 27 ko
lostorban ’s egy residentiában 405 tagja találkozik, kik közűi 
kettő (hat táblabiró ’s tanácsnok) a’ kerület’ kormányzására,- 
225 a’ köz oktatás’ különféle ágaira, 13 lelkészeire, 45 a’ 
kegyes család’ gazdálkodási foglalatosságira vagy azok’intézé
sére, 15 a’ kolostorokon kiviil különféle tárgyakra vagyon al
kalmaztatva, 94 pedig tanuló. Az egész szerzetben hármat 
kétszeres borostyán t. i. theologia’, szép tudományok’ és phi- 
losophia’ doctorsága koszorúz , — egy közülök theologia’, 
46 szép tudományok’ ’s philosophia' doctora, 86 pedig kü
lönféle részint philosophiai részint theologiai tudományokból 
a’ vizsgálatot már kiállotta. E ’ valóban tudós rendnek feliigy- 
elése alatti nyilványos iskolákban 8325 tanuló számláltatik.



hogy ó, ki egy katonával sem parancsol, típen nem hadmi- 
nister többé, ’s hogy a’ pénzügyministert, kinek egy marave- 
dije sincs, szintolly kevéssé lehet ministernek tartani. 1 öbben 
ezen urak (a’ ministerek) közűi még ma estve le akarnak hi
vatalukról mondani. — A' két fő hadnál folyvást ugyanazon 
mozdulatlanság uralkodik.

A’ spanyol határszélekről érkezett hirek szerint a jacai 
fellegvár’ őrserege összeesküvést koholt; de ez, midőn rnár- 
már kitörendő vala, az idegen-seregnek ott levő maradványa 
által meghiúsittatott; ugyanis november’ 2 lkén estveli 10 óra
kor a’ soriai ezrednek egy egész százada, melly a’ fellegvár 
örizitének egy részét tévé, lefegyvereztetett; egy tiszt, több 
altisztek és közkatonák, mint főlázítók, fogságba tétettek. 
Az összeesküdtek’ terve vo lt , éjnek idején a’ fellegvárat el
foglalni , a’ hatóságokat fogságba tenni, ’s aztán a’ túlzók 
értelmében szabni föltételeket. F e r ra  ry  alezredes (az em
lített idegen-seregnél) november’ 26kán köszönetét és szeren- 
csekivánatit vévé S a n  M i g u e l  saragossai parancsnoknak, 
azon derék viseletért, mellyet ez alkalommal mind ő mind ka
tonái kimutattak.

l é m e í o r s z á g : .
Göttinga, iiov. 27-

Az alkotmánybuzgalom által gerjesztett ellenhatás, úgy 
látszik, már elkezdődött. Az itteni hét professor’ protestati- 
ója ellen a’ főiskola’ nem kevésbbé hires tanitói , nevezetesen 
C o n r a d i ,  Gi e s e l  er ,  M ü h l e n b r u c h ,  L ü c k e ,  Ri b-  
b e n t r o p ,  H e r b a r t  kinyilatkoztaták, hogy ők semmit 
sem kételkednek a’ föltételetlen hódolati nyugtatványt aláir- 
ni. A’ buzgalom némellyeknél annyira ment, hogy a’ hódo
lati nyugtatványt önként aláírták. Ezek B u c h  őr s  t dr. , 
B e c k ma n n  ügyvéd, K i r c h n e r  és F r i c k e  drok. — A’ 
kasseli „Allgemeine Zeitung“ által az itteni várostanácsnak 
a’ november’ Íjén költ pátens ellen tett protestatiója felöl 
terjesztett hir alaptalan. A’ mi várostanácsunk a’ legloyali- 
sabb érzelmeket táplálja ’s ezt kétségkívül legközelebb nyil
ván is bebizonyítandja. (Deutsch. K.)

A’ hannoverai hírlap december’ 2ról ezeket jelenti : ,,Ro- 
tenkircheni tudósítások szerint két küldöttség jelent meg Ro- 
tenkirchenben , egyik a’ göttingai egyetemtől, melly B e r g 
ma n n ,  G i e s e l e r ,  B a u e r ,  C o n r a d i  és H e r b a r t  pro- 
fessorokból á l lo t t ; másik a’ göttingai tanács’ és polgárság’ 
részéről; melly küldöttségek a’ királynál audientiát nyervén, 
felirásokat nyújtottak be , mellyekben az egyetembeli hét 
professor által tett lépés’ roszalását nyilatkoztatják ki, ’s ő 
felségét megszeghetlen hűségök és ragaszkodásuk felől biz
tosítják.“ — Ugyancsak hannoverai lapokban következők fog
laltatnak : „Ki a’ hannoverai falusi nép’ hangulatát tudni akar
ja , azzal a’ forrásnál ismerkedjék meg. A’ királyhoz, midőn 
a’ liineburgi tartományon (november’ 16kán) keresztüluta
zott, következő beszéd tartaték: „Az itteni lakosok óhajtva 
várták ezen pillanatot, hogy tiszteletük’ ’s váltózhatlan hű
ségök’ biztosítását Felséged’ lábaihoz letegyék. Felséged itt 
egy dolgos, csendes és jámbor népet lá t ,  mellynek az örö
kös uralkodóház iránti legőszintébb ragaszkodás veleszületett 
érzelme és elve; melly — távol minden ujításvágytól — 
mélyen hordja szivében a’ legbensőbb szeretetet olly alkot
mány iránt, melly alatt atyái boldogok valának. Felséged’ 
legújabb királyi határozata mindenek’ szivét lekötelezi, ’s áj- 
tatos buzgósággal kérik az Isten’ gazdag áldását az ország’ 
drága atyjának fenséges fejére !“

Göttinga, dec. 4.
A’ hannoverai hírlapban érintett rothkircheni audientia, 

mennyiben „az országos egyetem’ hét professora által tett 
lépés’ roszalását“ illeti , a’ göttingai várostanács’ és polgár
ság’ feliratára viendő. Az egyetemi küldöttség is volt audien- 
tián , mellynek foglalatja ugyan nem lett nyilvánossá ; azon
ban itteni forrásoknál fogva tudjuk, hogy felírás a’ kijelelt 
értelemben nem adatott által. B e r g m a n n  másod-igazgató 
a’ titkos audientián kívül, mellyen mint az egyetem’ kül
döttje jelent meg, még egy magányos titkos audientián is 
volt. A’ két audientia’ lényegét a’ hannoverai hírlap’ nem hi
vatalos része épen nem közölheti. Hogy mind a’ várostanács, 
mind a’ polgárok a’ hét professor’ lépését roszalják, igen 
megfogható; mivel e’ tanítók ’s némelly mások’ eltávozása 
álta l,  kik amazok’ példáját követni szándékoznak, Göttinga 
igen sokat vesztene.

Alsó-Rajnamellék, tiov. 29-
Mióta a’ koczka vetve van ’s a’ köllni érsek Mindenbe el

vitetett, soknak gondolkozása e’ tárgy iránt megváltozott. 
A’ mi elébb puszta egyházi és vallási kérdésnek látszott, most 
inkább és gyakran a’ tartomány’ ügyének tekintetik. Számta
lan hirek bolyonganak az országban szerte ’s foglalatoskod- 
tatják a’ henye elméket. Majd azt mondják, hogy az érsek’ 
némelly ellenséginsk , még papoknak is (jelesül néhány köllni 
kanonoknak), ablakait beverték, majd hogy hasonló ezé- 
lokból ágyufekvek is készíttettek; majd ismét az érseknek 
egy pásztori levele, mellyet ez fogságba vitetése előtt irt 
volna, de valóban nem ir t ,  jár  a’ rajnainelléki tartományban 
kézről kézre. Röpkeiratok és haragkiömlések, egyes buzgók
tól és nembuzgóktól Íratva, ragasztatnak ki naponkint az ut- 
czasarkokra, ’s néha nevetséges a' forróság, melly az ortho- 
graphiátlan sorokból liheg. Türhetleniil váratik mindenfelől 
e’ drámának további kifejlése, de kivált a’ R ó m á b ó l  érke
zendő hirek, hova, mint hallik, Köllnből már több főrangú 
pap utazott el. Olly személyek, kik hivatali helyeztetésük
nél fogva tökéletesen lehetnek értesítve, azt beszélik, hogy 
az érseknek személyesen legkevesebb része volt azon lépé
sekben, mellyekért őt a’ kormány elzáratta; ő többnyire csak 
mások' tanácsát követte, kik között kiváltképen Mi c h a e 
l i s  nevű titoknoka emlittetik, ki az érsekkel együtt azért vi
tetett el, mivel sértő kifejezésekkel élt a’ főpraesidens ellen, 
midőn ez az érsekhez ment, hogy vele a’ kormány’ végső ha
tározatit közölje. — Én nem tudom, miért igyekszik a’ 
köllni újság azon óvati rendszabályokat, mellyeket a’ kor
mány az érsek’ elvitele’ napján té te te tt ,  tagadni vagy két
ségbe hozni. Minden köllni lakos önszemeivel győződhetett 
meg, hogy mindenik őrhely ötven emberrel vala szaporítva, 
gyalogsági tömegek fegyverben állottak, ’s több ágyú befo
gott lovakkal és kanóczczal vala kivezetve. Minek ezt t a 
gadni, midőn talán épen e’ rendszabályok hárítottak el nagy 
szerencsétlenséget?

M e c ki en b u r g-S eh w e r i n  n a g y h e r c z e g s é g .  (Schwe
rin , november’ 25.) Tegnap II  és 12 óra közt országgyűlé
sünk szokott módon az úgynevezett Zsidóhegyen (Judenberg) 
Sternberg mellett megnyittatott. A’ tanácskozás alá veendő 
tárgyak, nevezetesen a’ mesterséges országutak’ építése’ elő
mozdítását tárgyazó szabályok, valamint a’ fenyítő intéze
tek’ ujonszerkesztését, ’s a’fenyítő-törvényfolyam’ czélirányos 
javítását érdeklő javaslatok nagy fontosságúak, ’s ámbár az 
előbbi országgyűlésen részenkint már szóba jöttek, az ország- 
gyűlés’ tartósságát igen meghoszítják.

Éj szaka m e r i k  a.
Philadelphia, nov. 1.

Az indusokkali háborúnknak kezdője és lelke, a’ vadon’ 
e’ fiainak sajátképi hőse, O r e o l a  vagy P o w e l l ,  a’ fejé
rek’ kezében van. O mindig hajlandó volt az amerikaiakkal 
az indus fegyverre nézve becsülettel járó békét kötni ’s e’ 
végre összejövetelt kért J c s s u p  generállal ’s a’ többi ame
rikai tisztekkel Peyton erőségben. Az összejövet oct. 17ére 
határoztatok, ’s Powell, semmi cselt sem gyanítva, ötven 
válogatott harczosával ’s egy csapat négerrel a’ várban meg
jelent. A’ beszélgetés’ közepette egy kiadott jelre egyszerre 
körülvéve őket feles számú katonaság, ’s most mindnyájan 
a’ nevezett erőségben őriztetnek. Meg kell vallanunk, hogy 
ezen bánásmód a’ civilisált népek’ gondolkodása szerint nem 
egészen becsületes (valójában?), de meg kell itt azt is gon
dolni, hogy a’ háború vadak (barbárok) ellen viseltetik, kik 
részökről a’ csalást és árulást dicsőségnek tartják. A’ többi 
indusok még fegyverben vannak ugyan ; de miután vezérüket 
nem látják magok közt többé, minden hihetőség szerint az 
egyesült statusok által elejökbe szabandó békeföltételeket 
(mellyek közt legelső az, hogy őseik’ lakhelyéről és saját 
szülőföldjükről költözzenek ki) örömest elfogadandják.

(M. Chronicle.)
Egy uj-yorki hírlap jelenti, hogy miután a’ missourii ’s 

mississippii úgynevezett sioux-, zsák- és róka-indusok W a
shingtonba követséget küldöttek , ezzel némelly vidékeknek 
az egyesült statusok’ részére leendő átengedése iránt szerző
dés köttetett. Az utolsó tanácskozás , mint az előbbiek, egy 
templomban tartatott. Jelen voltak a’ hadügyi ’s kincstári ti- 
toknok ; több főtisztek és más urak, ugyszinte a’ nevezett

néptörzsökök’ küldöttjein kivul 22 winnebagus-indus. Miután 
a szerződések aláírattak, a’ zsák- és winnebagus-indusok’ 
főnökei beszélgetésbe bocsátkozának egymással, mire a’ had
ügyi titoknok azon indusok közűi, kik a’ szerződést aláírták, 
mindenik jelenlevőnek nyakába egyegy emlékpénzt akaszta, 
mellynek egyik felén ezen felírás volt: „Van Buren Márton, 
az egyesült statusok’ elnöke, 1837ik évben“ ; tulfelől pedig: 
„Béke és barátság“ , keresztbe vetett tomahawkkal (csákány 
vagy vívóbárd) ’s békepipával. E’ szertartás után két indus a’ 
hadügyi titoknoknak átadá a’ békepipát, azon megjegyzéssel, 
hogy tejér feleikkel mindig békében óhajtanak élni. Ezután 
a’ hadügyi titoknok következő beszédet tartott az indusokhoz: 
„Vörös feleim! Mindnyájan emlékpénzt kaptatok nagy atyá
toktól. Ha reá pillantotok, meg kell emlékeznetek a’ fejérek 
iránti köteleztetéseitekre , hogy azok magokat viseletetek 
miatt soha se szégyeneljék. Örömmel tapasztalom, hogy azon 
szerződésekben, mellyeket ma aláírtatok, iskolákra ’s neve
lésre alkalmas módokról gondoskodtatok. Tanítók fognak kö
zötökbe küldetni, ’s reményiem, hogy irántok tisztelettel ’s 
jósággal fogtok viseltetni. Azt is kikötöttétek, hogy a’ föld
művelésben oktatást nyerjetek; ez meg fog történni, és szint
úgy részemről is minden egyéb föltételek jóakarólag ’s híven 
fognak teljesittetni. Hallom, hogy vita támadt a’ zsák- és ró
ka-indusok meg a’ winnebagusok között. Örvendek, hogy ma 
a’ calumetet, melly a’ békepipa, együtt szívták ki. Ha vér 
ontatott, ez nem a’ néptörzsökök’ , hanem gondatlan férfiak’ 
müve volt; és örvendek, hogy a’ zsákok és rókák elfogadják, 
mit a'winnebagusok nekik ma barátságjelül ajánlottak. Mind
azt ,  mit a’ tomahawk’ eltemetése iránt határoztak, híven 
végrehajtandom. Most már minden vörös feleimnek, kik ben
nünket holnap el akarnak hagyni, istenhozzádot mondok. 
Reményiem, szerencsésen utazandnak barátaikhoz és hónuk
ba; ’s intem őket, hogy haza érkezvén, a’ békességet nem 
csak a’ winnebagusokkal, hanem minden szomszédos néptör- 
zsökökkel is megtartsák. Még egyszer mondok nekik isten
hozzádot.“ Miután a’ hadügyi titoknok beszédjét elvégezte, 
a’ tanácsgyülés szokott kézszoritások között eloszlék.

E g y v e l e g .
Az orosz császár, ki a’ múlt hónap’ 20dikára, mint test

vére’ névnapjára, Pétervárba váratott, ott nem jelent meg, 
hanem folyvást Moszkvában mulat, honnan, császári család
jával együtt, hihetőleg csak a’ karácsoni ünnepekre fog Pé
tervárba visszatérni.

Az odessai legújabb tudósítások (november’ 27ről) az ot
tani betegségállapotra nézve igen megnyugtatók, úgy hogy 
Moldovanka külvárosban november’ 17tői fogva 27kéig és igy 
tiz nap alatt a’ ragálynak legkisebb nyoma sem találtatott.

Nápoly, nov. 23.
A’ Siciliát érdeklő királyi rendeletek e’ szigeten, úgy lát

szik, elég egykedvüleg fogadtattak ’s a’ kormány sem tart 
semmi forrongástól, minthogy onnan a’ katonaság lassankint 
mind visszatér. — A’ Vezúv egy idő óta ismét nagy munkás
ságban van.

L ev  a i l l a n t  kapitány világkörűli utazásából igen neveze
tes természeti ’s más tárgyakat, u. m. állatokat, chinai, tatár 
stb. könyveket, bútorokat, házi eszközöket hozott magával, 
mellyek a’ párisi ’s tartományokbeli museumokat fogják gaz
dagítani.

Angliában az ujonan feltalált ’s ínár lapjainkban is érintett 
mód,  a’ kocsikat felfordulástól megmenteni, nagy figyelmet 
gerjeszt. E' kocsik úgy vannak készítve, hogy ha egyik kerék 
valamelly kőbe vagy illyesbe ütközik, a’ másik pedig az egye
nes utón marad , a’ tengely az egyensúlyt mindig megtartja. 
Már sok angol bérkocsi készíttetik e’ szabály szerint ’s a’ 
franczia kormány is ,  miután ezen találmányt egy saját ügy
viselője által megvizsgáltatta, S t a f f o r d  feltalálónak kizáró 
privilégiumot adott.

N i b o r g ,  dániai CBendőr-igazgató, egy öngyilkos’ sírjára 
következő felírást té tetett: „ I t t  fekszik H . . .  J. öngyilkos, 
ki 1826 évi martius’ 26dikán az Istenben való bizodalomról 
lemondott. Olvasó, emlékezzél meg Istenről fiatalkorodban, 
mielőtt a’ szerencsétlenség' napjai elérnének.“

Schwitz kanton’ nagy tanácsa a’ vegyes házasságokat a ’ 
kantonban egészen megtiltotta.

E l a d ó  jó sz á g - .
Ns. Pozsony szabad kir. város’ legközelebbi szom

szédságában és kies vidékében szép nemes telek, 
szántóföldjeivel rétjeivel és nagy kiterjedésű, közel 
300 kapás jeles szőleivel úgy a’ Ucllemetesen helyhe- 
zett, tágas udvar és szép kert’ közepén fekvő , jó kar
ban lévő, csinos és alkalmatos curialis épületeivel, 
mellyekben, az uraság’ számára való 6  szobán kívül
— vau még egy cselédház, boltozott istálló — nagy 
borsajtó — minden hozzávaló edényekkel és eszkö
zökkel — 1 0 0 0  akóra való igen jó pineze — szint- 
annyi vas abroncsos hordóval — fészer, igen jó kút 
és más szükséges alkalmatosság. —

A’ jószágnak igen nyilványos törvényos szerkezte- 
tése megszerzését annál julalmasabbá teheti, minthogy 
az első szerző és örökös birtokos’ bevallása mellett
— ezen jószágra a’ kir. adományos helybehagyás meg
nyerhető. — További tudósítást a’ Hírnök’ szerkesztő
ségénél vehetni. (3 )

3 Iá z ’ cm w»sB4«res84.«íííit*s’ áa*veróse.
Hétfőn e’ folyó 1837dik esztendőben december’ ha

vának I8 dik napján reggeli 9 órakor, ezen tek. ns. 
Pnzsony vgyében fekvő Szerdahely mezővárosban 
Csallóközben, a’ piaez’ közepén és legjobb karban 
lévő h á z a  és v a s k e r e s k e d é s e  néhai Keresek  
András urnák, négy szép órával és több más szerek
kel együtt, tüsténti késs pénzben leendő kifizetés 
mellett, a’ legtöbbet ígérőknek, kótyavetye’ utján el 
fognak az illető bíróság’ rendeléséből adatni , melly 
alkalommal mindazok, kiknek a’ fent nevezett meg
holt adós maradott, követeléseiknek hiteles bebizonyí

tása és azoknak csak azután leendő kifizetése végett, 
szintén ott jelenjenek meg.

F a d g y a s  Orbán.  (3)

I s m e r t e t ő
Gazdasági, K ereskedési ’s m ű

vészeti
folyóirat jövő félévben is hetenként kétszer, mostani 
laakjában, ’s gazdasági művészeti rajzokkal ’s hang
müvekkel fog folytattatni, kedveskedésül hozzá járul- 
ián a’ Siklósi ütközet.

Félévi ára helyben 3 fl., postán 4 fi. pp. Elófizethetn 
Pesten a’ szerkesztőségnél hatvani utczában fekete 
elefántnál 2 dik emeletben, ’s minden cs. kir. posta- 
hivatalnál. A’ czimzeteket hibátlanul olvashatólag leí
ratva , vagy a’ már kinyomottakat kérjük minélelöbb 
beküldetni.

Jelentjük egyszersmind, hogy folyóiratunk’ köréhez 
képest eredeti értekezéseket is elfogadunk, nyomatott 
árkusát, miután t. i. lapjainkban közöltettek, 8 pengő 
forintokkal jutalmazandók, csakhogy bérváltottan, vagy 
biztos alkalommal kérjük beküldettetni. Pesten, no
vember’ 9dikén 1837.

Ismertet i)'  szerkesztősége,  (4 )
II 1 r d e t é s.

A’ nagyméltóságú magyar kir. udv. Kamara’ ré
széről közhírré tétetik, hogy a’ Pozsony vármegyében 
fekvő Tlurin-Tlmli kamarai jószág a’ hozzá tar
tozandó részekkel együtt a’ következendő észt. janu
árul*’ hónap’ 2kán Budán a’ Kamara’ épületében tar

tandó á r v e r é s ’ utján két egymás után következő 
esztendőre folyó évi november’ első napjától kezdve 
a’ többet Ígérőnek bérbe fog adatni, úgymint:

Stonigiliáil egv négykerekű vizi malom, egy 
90 kapás Szőlővel és 60 kaszás réttel.

Rétséll egy curialis ház, egy 25 kapás szőlő, 
egy gyümölcsös kert, és egy 4000 Q  öles fundus, 
melly részszerint kertnek, részerint pedig rétnek hasz
nálható.

R e vén-IIj faluban egy 5 holdas szántóföld, 
és két 1 0  kaszás rét.

Szabad királyi S z e n t - G y f t r g y  városhatárá
ban fekvő 6  kaszás rét, továbbá a’ fent megnevezett 
helyeken lévő királyi haszonvételek és azokhoz tarto
zandó épületek.

Bérleni szándékozók a’ fent kitett helyen és napon 
300 pengő forint bánatpénzzel ellátva megjelenni, vagy 
pedig írásba foglalt njánlalikat sajátkezűleg aláírva és 
pecsételve, ezen felírás alatt: ,,A’ Maria - Thali kir. 
caineralis jószág’ bérlése iránt tett ajánlat“ a’ magyar 
kir. udv. Kamara’ elnökségéhez, Budára beküldeni 
kéretnek; egyszersmind szükség még az ajánlatokat 
a’ fent nevezett bánatpénz’ letételén felül akármelly k. 
harminczad’ vagy sóház’ bizonyítványát is hozzá csa
tolni. Az illy mód szerint beküldött ajánlatok az árve
rés után az illető biztosság előtt fognak felbontatni, és a’ 
szerződés e’ szerint a’ legtöbbet ígérővel megköttetni.

Az árverési feltételeket és a’ bélbe adandó jószág
nak minemiiségét Budán a’ kir. kamarai számvevő- 
hivatalnál, vagy pedig Pozsonyban W i l l e t z  Antal 
királyi épületek’ felvigyázójánál megtudhatni. Budán, 
december’ 6 dikán 1837. íj )

A’ nagyméltóságu kir. magyar udv. Kincstár’ részé
ről köz hírré tétetik, hogy egy ugyanazon királyi 
Kincstár’ bemutatása alá tartózó, ’s 160 ftból v. ez. 
álló iskola dij (stipendium) e’ folyó iskolai évre 183% 
megürült, mellyet ezen feltételek alatt nyerhetni el:

lör. Ezen dij csak a’ valóságos magyar k. Kincstár’ 
szolgálatában volt vagy jelenleg lévő gazdasági, bá- 
nyászi vagy postatisztek’ fiai ’s illetőleg árvái’ részére 
van szánva.

2or. Abban csak olly ifjú részesülhet, ki a’ nemzeti 
iskolákat már elvégezte, ’s a’ közelebb lefolyt 1 8 3 % 
iskolai évben jó erkölcsi viselet mellett a’ tudományok
ban jeles (eminens) előmenetelt tett.

3 or. Elkerülhetleniil sziikse’ges, hogy az illető ese- 
dezők folyamodásukat legfeljebb Böjtclő-hava’ utolsó 
napjáig 1838. a’budai kir. magyar udv. Kincstár’ jegy
zőkönyv-iktatói hivatalánál benyújtsák, ’s az illető 
ifiak’ jeles előmeneteléről eredeti iskolai bizonyítványo
kat mutassanak ctö.

4 er. Az is kívántatik, hogy a’ folyamodásokban az 
illető szülők vagy gyámatyák tulajdon szolgálatok’ 
idejét ’s magzatjaik’ vagy árváik’ számát hitelesen be
bizonyítsák.

Sör. Ezekből magától következik, hogy ezen dij' 
elnyerésére azok, kik nem valóságos kir. m. kincs
tári tisztek’ magzati, kik még csak nemzeti iskolák
ban járnak, kik nem jeles clőmenetelüek, végre kik
nek esedezése a’ kitűzött határidőn túl és a’ kívánt is
kolai bizonyítványok nem eredetiben uyujtatnak be, szá
mot egyáltalában ucm tarthatnak. (i)

Nyomtatja Wigand Fridrik Kár.
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*’ honi poli tica l ’s neinpoliticai tárgyak , neveze- 
tcsb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bö- 
vebb ’s részrehajlutlanabb közlése; a’ külföldi po
litical tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tudom ányos  mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
m űvésze t ' ,  közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb m ula t
tató czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalma, ’s m in den n em ű  
hirde tm ények .

%
S z e r k e s z t i  ’• kiadja

B a l á s f a l v i  Orosz J ó z s e f .

Feltételek:
Megjelen e’ hírlap minden kedden’s pénteken ; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — — 
Előfizethetni P o z s o n y b a n  a’ kiadó tula jdonos
ná l ,  W ig a n d  K á r o ly  F r id r ik ' házában; Pes t en  
F ű s k á t i  L ä n d er e r  Lajos' könyvniühelyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’czítn alatt küldetendök : „A' Hírnök'  
szerkesz tő  h ivata lának.  Pozsonyban .* — A’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

Ula gyár ország' és Erdély.
Ő cs. kir. ap. Felsége’ Jegkegyelniesb engedel- 

méből jövendőben a’királyü ügyek’ aligazgatójának 
hivatala niagyarkirályi tanácsosezímmel lesz össze
kötve.

Hiteles privát tudósítás szerint O cs. k. ap. Fel
sége M i s k o l c z y  Andrást, a’ pécsi székes-káp
talan’ nagyprépostját és főhely tartóját, f. e. dec. 
9kén szerbi czímzetes püspökké; továbbá

F. e. december’ 5kén költ legfensőbb határozatá
ban az erdélyi kir. Kincstárnál újon-rendszerezett 
negyedik kamara-tanácsnokságra Conr ád  Mihály 
számfeletti kincstár-tanácsnokot méltóztatott kegyel
mesen kinevezni.

A’ nmeit, magyar kir. udv. Kamara, egyetértőleg a’ nmeit, 
magyar kir. Helytartó-Tanácscsal, az E r d é l y i  József’ nyu- 
galmaztatása által megürült pozsonyi igazgató mérnökhiva
talra K e c s k é s  Károly eddigi hajózási mérnököt; — továbbá 
azigelhi erdőmesterré Á g h  Imre vissói erdőmestert és szám
ta r tó t ;  libetbányai erdészszé G r « m m i ch Károlyt, a’ kör- 
möczbányai erdőhivatal’ Írnokát; maluzsinai érdészszé pedig 
S e i d e  Eduárd revuczai erdészt, ’s ennek helyébe l l r a u n  
József kis-gyóri alerdészt nevezte ki.

Eperjes, dec. 5.
S á r o s  vármegye’ rendei még múlt Kiasszony-hó’ 21én tar

tott közgyűlésükben, 0  cs. k. Felségének f. e. Szent-György-hó’ 
12én Pest vmgye’ felírására költ legfelsőbb k. leirata’ követke
zésében , ,0  Felsége’ atyáskodó gondoskodását a’ legalázato
sabb fiúi hódolattal fogadván , alázatos felírásban kinyilat
koztatni határozták, miképen O Felségének ezen atyailag ki
jelentett gondoskodásában egyedül az alkotmányos szabad
ságok’ és törvényes szokások’ fentartását szemlélvén, O Fel
ségét arra kérik, hogy az országot ’s alkotmányt legmagasb 
védszárnya alatt tovább is fentartani méltóztassék.“

Ugyanazon megyének Sz.-András-hó’ 20án tartatott köz
gyűlésében , felolvastatván Pest és Zala vármegyék’ hivata
los levelei, mellyekben az elitéit ifjak, Kossuth Lajos és tör
vényhatósági naplók’ terjesztése iránt foglaltatnak tudósítá
sok és felszólítások, némellyek a’ kk. és rr. közül a’ fentebbi 
végzést megváltoztatni igyekeztek; de a’ gyűlésnek jeles 
többsége azt végezte: hogy „miután azalatt, miglen e’ hiva
talos körlevelek és tudósítások a’ megyéhez érkeztek, olly 
körülmények, mellyek az előbbi közgyűlésben hozatott hatá
rozás’ szellemének megváltoztatását szükségessé tennék , elő 
nem adódtak, ennélfogva a’ megye’ rendei a’ felhivott hatá
rozás’ leikéhez ragaszkodván ’s az abban kijelelt elveket to
vábbá is magokéivá ismervén , ezen felszólításokat pártolan- 
dóknak nem vélték.“

Szombathely, nov. 28.
Legközelebb múlt közgyűlésünkben szőnyegre került a’ 

megyénk’ keblében tűz- és jégkármentesitő társaság’ létesíté
sét tárgyazó indítványra készített választmányi tudósítás is. 
A’ kk. és rr. igen élénk részvéttel fogadák a’ köznépre egy- 
iránt jótékonyan hatandó intézkedést, ’s köszönetöket nyil- 
ványiták az illy hasznos tervek’ valósítása körül buzogva 
munkás báró M i k o s  iránt. Nálunk, a’ hazai nyelvterjesztés’ 
előmozdítására szánt tőkék’ gyarapítása végett f. h. 26kán fé
nyes tánczmulatság adaték a’ megyei nagy teremben, mellyre 
válogatott ugyan, de nem igen nagy számú közönség jelent

meg; annyi csakugyan nem,  mennyit a’ czélszerü előkészü
letek ’s a’ czél’ szentsége bizton várathattak.

A’ m. t ud.  t á r s a s á g  december’ 4kén tartatott kis gyű
lésében évkönyveinek ügyében tanácskozott. Ezen kívül: I. 
Guzmics Izidor r. tag’ értekezése ,,A’ művészeti , különösen 
szinészeti nyelvről“  Vörösmarty Mihály r. tag’ — , Szleme- 
nics Pál r. tagé ,,A’ félretétethető és megerőtleníthctő, hazai 
törvényeink szerint“  Sztrokay Antal r. tag’ —, ’s Vállas An
tal r. tagé „az Erőegyközényről“ Győry Sándor r. tag’ ajánla
tára a’ Tudománytárba felvétetni rendeltettek. II. A’ könyv
tár következő ajándékokkal növekedett az illető szerzők’ ’s 
kiadók’ részéről: a) Jósika Miklós’ regényei VI. VII. VlIIdik 
kötet Pesten, 1837. b) Gazdasági tudósítások, kiadja a’ gaz
dasági egyesület ; első évi folyamat’ második füzete. Pesten, 
1837. c) Egyházi énekek a’ kér. katholikus hívek’ számára 
(Róder Alajostól). Budán 1837.

— — — Hitelesen tudósittatván, hogy Zemplin várm- 
gyének Szécs-Keresztur nevű helységében g a z d a g kőszén
bánya nem fedeztetett föl, hanem csak kerestetett, de hiá
ba , mert kőszén csak igen csekély mennyiségben találtatott, 
minek következtében a’ munka már meg is szüntetett: a’ Hír
nök’ 44dik számában e’ tárgyról közlött hírt az imént említett 
újabb tudósításhoz képest kérjük értetni.

A’ pozsonyi dunahid dec. lGkán a’ beállott hideg idő’ kö
vetkeztében kiszedetett.

K. F e j é r v á r t t ,  dec. 4. Ismét egy buzgó hazaiad áldo
zat! — Nagyméltóságu Ko v á c s  Miklós ur ő exja, a’ ká- 
rolyfejérvári püspöki lyceumban többször létre hozott,  de 
alapítvány’ hiánya miatt mindannyiszor megszűnt, philoso- 
plilai cursust ismét helyreállítani ’s örökíteni kívánván, tu
lajdon pénztárából 2 5 ezer v. forintot méltóztatott a’ károly- 
fejérvári káptalannál idei jul. Íjén le tenn i; miszerint annak 
haszondijából két oktató fizettessék, ’s hogy a’ jelen oskolai 
évben folyamatba is hozattathassék az oktatás, az ez évi ha- 
szondijt ön tárából rendelte kiadatni. (É r d .  H ír .)

A u s z t r i a .
B é l a  porosz királyi herczeg dec. Íjén a’ legszorosabb in

cognito a la t t ,  Ravensberg gróf névvel, Marianna gőzhajón 
kíséretével együtt Triesztből Velenczébe érkezett. Mindjárt 
megérkezte után a’ herczeg a’ cs. k. főherczeg alkirály’ láto
gatására ment, kitől nyomban azután viszontlátogatást nyert. 
A’ herczeg több napot szándékozott e’ nevezetességekben 
olly gazdag városnak megszemlélésére fordítani.

A’ cs. kir. hadseregnél 44. számunkban már érintett előlép
tetéseken kiviil még következő változások történtek:

K o u d e 1 ka József báró altábornagy , saját legalázatosabb 
folyamodása’ következtében, gyengélkedő egészsége miatt azon 
ideig, mig a’ szolgálatra egészségi helyreállásával ismét al
kalmas lehet, szabályszerinti évdijjal nyugállapotba tétetett.
— M e n g e n  Károly báró altábornagy Laibachban katonai 
parancsnokká lett. — H ä m m e r s t  ei n Vilmos báró , nyug- 
pénzes altábornagy, ismét osztályos generállá neveztetett 
Lembergbe.

Előlépettek, ezredessé: G e y g e r  Jakab alezredes Wimpffen 
báró’ 13 számú gyalogezredétől, kuefsteini várparancsnokká.
— Őrnagyokból alezredesekké: B a r d o l o - A b o n d i  János, 
Máriássy báró’ 37 sz.; K a t z e n d ö r f e r  Gottfried, Paurn- 
garten báró’ 21 sz.; és S t r a s z o 1 d o Benedek gróf, villa- 
nuovai báró, Wimpffen báró’ 13 sz. gyalogezredében gráná- 
toszászlóal parancsnok , hivatala’ megtartásával; mindnyájan

ugyanazon ezredekben. —• Gyalog-és lovaskapitányokból ő r
nagyokká: C z e r n i n  Sándor, Wellington herczeg 42 sz . ; 
Lilienbergi F o r m  a e h e r  Antal, Máriássy báró 37 sz . ; O t t  
Kristóf, Paumgarten báró 21 sz. gyalogezredekből; Ka i n -  
p r e c h t  Alajos, a’ 11 sz. székelyhuszár ezredből, mindnyá
jan ugyanazon ezredekben; W o l f  Károly, Palombini báró 
36 számú gyalogezredből Wellington herczeg 42 sz. gyalog
ezredhez ; és B e l l e r  György, a’ hidászoktól a’ csajkások’ 
zászlóaljához. — C o r d o n  Ferencz báró, Mayer báró’ 45 
sz. gyalogezredebeli alezredes s Veronában főparancsnoki 
segéd, Wimpffen báró 13 sz. gyalogezrednél valóságba téte
tett ’s az ezredhez beáll. —- D e  F e y a u  du R i e u x  Fülep, 
\\ ellington h. 42 sz. gyalogezredéből Rainer ürességben levő 
gránátoszászlóal’ parancsnokává lett. — N y u g a l o m b a  t é 
t e t t e k :  Ilallerkői H a l l e r  György báró vezérőrnagy, al- 
tábornagyi characterrel. Alezredesek: B o n g a r d  Ferdinand, 
Paumgarten báró 21 sz. gyalogezredből ezredesi character
rel; II i r s eh m an n Ferencz , Máriássy báró 37 sz. gyal. c . ; 
M e r a v i g l i a  Emészt gróf, Wiirtembergi király 6 sz. hu
szárezredből, és G u i t t n e r  Wenczel kuefsteini várparancs
nok. — Őrnagyok: K r a u s  z Márton, a’ 11 sz. székelyhu
szároknál alezredesi characterrel ; B al s a ni i Ferencz , Wim
pffen báró 13 sz.gy. e . ; J u n g  Károly, Wellington li. 42 sz. 
gy. e . ; K o e n c z e l l  Ferencz, Erdélyben a’ mén- ’s pótló-lo
vakra felügyelő osztálynál. — W e i s z  József gy. kapitány 
az innsprucki várőrségi pattantyús-kerületnél őrnagyi charac
terrel ’s nyugpénzzel; V i a n i  Károly báró lov. kap. Ilolien- 
zollern herczeg 2 sz. könnyiivasasezrednél őrnagyi character
rel. — Birkaui T r a c l i  Domonkos báró nyugpénzes ezredes, 
az Erzsébet-Terézia-alapitvány’ megürült helyét nyerte. — 
Ilesseni ’s Rajnai K á r o l y  herczeg vezérőrnagy, a’ porosz 
királyi fekete - sasrend’ , F l a u e r  Antal Ferdinand báró ve
zérőrnagy pedig a’ wiirtembergi királyi Fridrik-rend’ elfo
gadására ’s hordozhatására legfelsőbb engedelmet nyertek.

YíiglbrltaimUi.
A’ f e l s ő  h á z n a k  dec. Íjén tartatott ülésében B r o u g h a m  

lord mindkét törvényjavaslatát benyujtá, t. i. a’ nemzeti ne
velésnek, ’s a’ kegyes alapítványok’ jobb igazgatásának te
kintetében. FIoszú beszédben fejté ki tervét , melly az egész
ben épen ollyan , mint a’ múlt parlamentbeli volt; tudnillik 
mind az mind ez azon közös elven épül , hogy rendszerébe 
semminemű kényszerítést ’s megszorítást föl nem vesz a’ ta
nítási tárgyakra ’s módra nézve, ’s igy az egyformaságot ki
zárja; csak annyiban vagyon némi kényszerítés, hogy az 
e g é s z  szent-irás’ olvasása parancsoltatik ; melly alkalommal 
azonban a’ catholicusok’ és zsidók’ gyermekeinek meg kell en
gedni, hogyha  szüléik kívánják , eltávozhassanak. A’ nemes 
lord egy nevelőcollegium’ (board of education) felállítását j a 
vasolja, a’ korona’ két ministeréből és három olly biztosból, 
kiknek hivatala éltök’ napjáig tartson , ’s abból csak mindkét 
ház’ felírására tétethessenek ki. E ’ collegium’ legfőbb igazga
tása ’s ellenőrködése alatt állanak azon tőkepénzek, mellye- 
ket a’ parlament népnevelési czélokra rendel. A’ biztosok ta- 
nitóintézetek’ felállításáról tartoznak gondoskodni ’s külön
féle kötelességeket teljesíteni, mellyek a’ rendszernek hely
beli viszonyokra alkalmaztatását illetik. A’ városhatóságok
nál a’ községtanácsnokok viszik az iskolák’ szabályozását, de 
azon föltétellel, hogy azok’ többségének, akar a’ főegyház’, 
akar a’ dissenterek’ híveiből álljon az ,  ne legyen szabad, tü
relmetlenül külön hitvalláson levő iskolatanitókat mások’ elébe

V isszatekintés utazásomra»
(Folytatás.)

P a d u á b a n  a’ „la croce d’oro“ fogadóban volt szállásom. 
— A’ postán kiszállva, egy pompás épület ’s eleven zsibaj 
lepe meg; nem sokba került megtudni, hogy P e d r o c c h i’ 
kávéháza előtt állok, mellyről kalauzkönyvem azt állítja, 
hogy a’ legdíszesb kávéház egész Európában. Illy fenhangú 
állításra csak szépet képzel az ember, ’s minthogy a’ város 

-felette roszúl világittatik, először is ide siettem, ’s várako
zásom most meg nem csala. Az olasz kávéházak egészen kü
lönböznek a’ mieinktől; a’ billiard külön van választva ’s csak 
ritka kávéházban találtatik ; a’ dohányzás, minthogy azok a’ 
dámák’ mulatóhelyévé is emeltettek, tilalmas. Pedrocchinál 
nem nehéz tiindéri regényekbe átváltozni; a’ világítás, noha 
it t  is olaj, napfény-sugárokatjátszik a’ márványfalon, a’ tágas 
teremek Ízléssel butorozvák, a’ diszletes pamlagokon tündé
rek uralkodnak, ’s az átható barna szemek mint ugyanannyi 
lánczgyűriik villognak a’ keresztiil-kasul sétálgató kalandorok 
felett ,’s a’ nagy hévet édes jéggel csendesítik. Itt minden ide
gennek tetszeni fog. Reggel korán templomjárást tarték. Pa
dua már Róma alatt virágzott, és sok viszontagságot szenve
d e t t ; először is A t t i l a  dúlá fel, N a r s  es ismét fölépité ; 
de a’ longobardok és vandalok megint elpusztíták; azután 
nagy K á r o 1 y alatt Francziaországhoz párto lt;  a’ tizennegye
dik században Velencze foglalá el, ezzel juta azután Ausztriá

hoz. Most naponkint hanyatlani látszik; nincs ugyan szép 
piaczok és házak nélkül; de a’ legszebb házakat, itt is mint 
Yelenczében, a’ deszkából vert ablaktáblák, mellyek talán 
még a’ vanduli művészetnek maradványl, egészen elcsúfítják. 
A’ házak alatti folyosók a’ városnak komoly és lakatlan te
kintetet adnak. Legtágasabb téré „Prato della Valle“ ; köz
epén a’ sétahely több kőpaddal’s nevezetes férjíiak’ emlékosz- 
lopival , de ezek csak homokkőből vannak , és már többnyire 
csonkák. A’ térnek valódi dísze S. G i u s t i n a ,  benedictinu- 
sok’ temploma; építtetett 1530 — 1591; az olasz föld’ leg
pompásabb templomai közzé számittatik. A’ főoltáron V e r o 
n e s e ’ (Cagliari Pál) müve, szent J u s t i n a’ képe, nagy becs
ben áll a’ műértők előtt; az oltár’ oldalain elnyúló ötven 
karszék gyönyörű fametszés. A’volt klastrom roppant épület, 
most invalidus-kaszárnya. — Legelevenebb téré „Piazza del 
Santo“ sz. Antal’ templomával, ki itt születvén, a’ város’ véd- 
szentjének tiszteltetik, ’s általában csak „il Santo“ névvel 
szokott neveztetni. E ’ hires egyház egy római templom’ om
ladékain épült 1195ben három toronynyal: belseje terhelve mo
zaikkal, remek basrelieffel ’s oszlopokkal. Egy sötét kápol
nában az oltáron áll a’ szentnek koporsója gránitból, felette 
ritka szépségű oszlopok v e r d e  an t i e  óból ;  kilencz már
vány basrelief a’ szent’ életéből S a n s o v i n o  és B o n o n e  
művészektől. Ittlétemkor épen halálnapja ünnepeltetett; a’ 
temérdek sokaságnak buzgó ájtatossága mellett nem hibáztak 
az ügyes lopások is. A’ templom előtt G a t t a m e l a t a ’ lo

vagló érczoszlopa áll. —■ Legszebb a’ „Piazza de’ Signori“ 
nagy épületekkel és derék kövezettel. A’ káptalan-templomr 
ban láthatni P e t r a r c á n a k ,  ki itt kanonok volt, márványszob
rát T i z i a n  tói. — Paduának legfőbb nevezetességei közzé 
tartozik az egyetem, melly II. F r i d r i ktől alapittatott 1223. 
Hajdan ez is nagyobb fényben volt és Europa’ minden részé
ből, nevezeteten Magyarországból, gyűltek ide tanítványok, 
’s még most is mennek némellyek az orvosi tudományt tanul
ni. A’ mostani épület d e l B ö  kétemeletii ’s az udvarban árká
dokkal ellátva, mellyek’ folyosói tele irvák az itt tanultak’ 
neveivel ’s czímereivel. A’ lépcsőknél egy tizenhárom eszten
dős leány’ márvány képe látható, ki itt tanári koszorút nyert. 
Az orvosi karban három tanitó magyar. A’ könyvtár 85,000 
darabot számlál; a’ püspöki seminariumé 50,000 darabból 
áll és jeles kéziratokat bir. — Paduával megnyílik a’ római 
classicus föld, ’s ezután ritka hely, melly vagy valami világ
hírű férjfiú’ születésével nem dicsekednék, vagy más emlék
kel nem kérkedhetnék. — Padua L i v i u s ’ születéshelye, 
Contrada di S. Giovani utczában , hol a’ házat is megmutat
ják , melly most professor C i c o g n a’ birtoka. Sz.-Antalvá- 
sárkor a’pratón lófuttatások tartatnak római kétkerekű kocsik
kal. — A’ játékszín zárva volt az oskolai szünidők m ia tt ; 
itt az egyetemi tanulóknak is, nem csak a’ katonaságnak, ki
sebb bemeneti ár szabatik. —

Paduából kellemes kertek közt visz a’ pompás ut B a t t a g 
l i a  csinos fürdő felé, C a t t a g i o  vár mellett, melly egy



lennie. Faluhelyeken a’ szegény! adók’ fizetői ’s a községek 
tanultabb része különös biztosságokat neveznek ki az iskolai 
ügyek’ igazgatására. A’ tervet most senki sem ellenze , s úgy 
Játszók, maga W in  eb i  l s e  a lord is meg lön nyerve azon 
záradék á l ta l , melly az egész szent-irás’ olvasását egyik lé 
nyeges pontjává teszi a’ népoktatásnak. A püspökök egy 
szót sem szólották. — Azon szegényi törvényjavaslat, mely- 
lyet J. R u s s e l l  az a l s ó h á z b a n  Irland’ részére fejte ki, 
épen ollyan , mint a’ múlt parlamentbeli volt, csakhogy a’ ki
költözésnek valamivel jobban iparkodik kedvezni.

A’ hírlapok ismét egy nagy gyülekezetről tudósítanak, mely- 
lyet a’westminsteri radicalreformerek dec. 4én a’ korona- és 
horgonyfogódéban a’ végre tartottak, hogy Russell lordnak 
a’ választójog’ kiterjesztése ’s a’ titkos szavazás ellen tett mi
napi nyilatkozása felett tanakodjanak ’s kellő rendszabályokat 
határozzanak. Evans ezredes, Westminster’ egyik követe, volt 
az elnök; az első helyeket O'Connell, Leader, Warburton, 
Harvey követek, dr. Wade, Prout ’s a’ citynek több más 
nagy befolyású választói, végre az utolsó követválasztások
kor kimaradt és most különösen meghívott Ewart, Roebuck 
és Thompson radicalok foglalók el. Ez utóbbiak mar egy 
minapi alkalommal igen hevesen keltek ki az általok úgyne
vezett „tory-whigek“  ellen. Brougham lord egyéb elfoglal- 
tatás miatt nem jelenhetett meg, hanem Írást küldött, melly- 
ben a’ gyülekezet’ czéljával egyértelműnek nyilatkozók. Sok 
és hoszú beszédek után végzések hozattak, mellyek mind 
oda mentek ki, hogy a’ reformbillnek kívánt kiegészítését és 
kiebb terjesztését minden erőből sürgetni kell. — Londonon 
kívül is kitűnő munkásságot mutat most a’ radical párt ’s mind 
gyűléseiben mind hírlapjaiban a’ ministerium ellen igen 
élesen nyilatkozik.

A’ különben igen tartózkodó „Courierban“ következő czik- 
kely olvasható: „Melbourne’ ministeriuma nincs nyugtalan 
ság és aggodalmak nélkül. Igen tart D u r h a m  lordnak va~ 
lamelly nyilványos kifakadásától, ki Russell lordnak minapi 
nyilatkozását a’ titkos szavazás ellen igen rósz névén vette. 
Valóban Durham lord semmi kedvet sem mutat Angliát el
hagyni ’s követsége’ helyére visszatérni, különben is a’ ki
rályné’ bizodalmát bírja, fontos polgári helyezete és számos 
párthívei mellett. Mindezeknél fogva könnyen azon kisértetbe 
jöhetne, hogy Melbourne lord’ helyébe kívánkozzék. Más 
felől Palmerston lord rósz lábon áll collegáival ; ösvényén 
csaknem egyedül j á r , ’s a’ mennyire charactere engedi, Can
ning’ iskolájának hagyományit követi. Olly pillanatban , mi
dőn a’ ministeriumnak egész erejére van szüksége ’s midőn 
az csak minden tagjainak szoros egyetértése által állhat fen, 
a’ visszavonásnak csak némelly egyes csirái is elegendők azt 
megbuktatni. O'Connell, ki a’ ministeriumnak látszatólag 
olly szilárd barátja, a’ körülményekhez képest majd mellette, 
majd ellene van , lesve mindig, honnan fű a’ szél.“

O’C o n n e l l  november’ 28kán azon nagy vendégségben, 
melly tiszteletére Norwichban adatott, azt tanácsoló, hogy 
reform-egyesületek alakíttassanak ’s a’ parlament olly kérel
mekkel ostromoltassék , mellyek ezer meg ezer aláírással len
nének ellátva. Norwich azon városokhoz tartozik, hol az utol
só parlamentválasztáskor leginkább panaszkodtak durva meg
vesztegetésről ; S c a r l e t t  és D o u r o  marquis, W e l l i n g 
t o n ’ legidősb fia, választattak ott meg csekély szótöbbség
gel. Ez adott alkalmat O’Connellnek arra, hogy a’ titkos sza
vazás mellett felhozott okait egy alkalmas példával erősítse. 
Szégyen — úgy mond — olly férfiaknak, mint W e l l i n g 
t o n  herczeg és A b i n g  e r  lord, fiaikat a’ megvesztegetés’ 
műszereiül odaadni.

Windsor jelenleg, a’ királyné’ közelgő megérkezése miatt, 
igen élénk tekintetet mutat. A’ vár’ statusszobáin , kivált a’ 
drága szőnyegezésben , különféle változtatások tétettek. A’ 
trónterem igazán pompás, és karmazsinvörös atlaczczal van 
borítva. A’ drága képek uj rámákat nyertek , ’s az egész , a’ 
nagyszerűnek és fénynek összeköttetése által az egyes részek
ben, mindenkit bámulásra indít. A’ királyné’ parancsára ujo- 
nan rendezett Györgykápolna is szívemelő hatással bir.

Canadában november’ 7dikén a’ „szabadság’ fiai“ előre ki
bocsátott hirdetményökhöz képest ’s a’ városi hatóság’ inté
seinek daczára mintegy 2 — 300an , háromszinii lobogókkal 
’s más effélékkel, meneteket tartottak Montreal’ utczáin. Az 
alkotmánypártiak’ egy serege, közöttök mintegy 60 irlandi, 
a’ Sz. György’ zászlójával ’s Ó Angliáért háromszoros éljen- 
kiáltással, ellenökbe ment ,  a' mire hatalmas verekedés kö
vetkezett, mellyben sok fő- és tagtörés ugyan, de halál 
nem történt. A’ „szabadság'fiai“ eliizettek a’ csatatérről, ’s

magas sziklán gyönyörű fekvéssel bir, 's a’ m o d e n a i  her
czeg’ birtoka, ki sokszor szokott itt mulatni, M o n s e l i c e  
városkába. Kies vidékében nem részesülhettem a’ borult idő 
miatt. Két óra múlva E s t e  következett, csinos város egy 
régi kastélylyal és jeles selyemtenyésztéssel. Innen O s p e -  
d a l e t t  ón át M o n t a g n á b a  's L e g n a n ó b a  értem; ez 
erősített mezőváros az Ets’ partján. Még néhány falu emelke
dők a’ termékeny síkságon, mielőtt M a n t u a ’ dombos vidé
két elértem.

M a n t ii a mar Lombardiában fekszik; Italia’ egyik legjelesb 
erősségének ta rta tik , nem annyira mesterség mint természet 
által. A Mincio itt több ágra szakadván, terjedékeny mocsárt ké
pez, melly a várat mint egy tó környezi, úgy hogy Verona 
felől 80, Cremona felől pedig 200 ölnyi széles viz ótalmaz- 
za ; a város leginkább ezért egészségtelen. A' hid’ sz. György’ 
kapujánál kétszáznyolezvan lépésnyi. A’ város’ kerülete majd 
egy mérföld; széles, egyenes utczáí jól kövezvék; nagy szép 
piaczaí ’s házai (csak néhol maradtak a’ deszka ablaktáblák) 
kellemetessé teszik; a’ lakosok' száma mindig fogy, 's igy 
nem csuda, ha sok ház üresen áll. A’ ,,me genuit“ mindig 
eszemben lévén, siettem a’ p i a z z a  V i r g i l i a n á t  látni. 
Itt egy szép árnyékos fasor a’ francziáknak köszöni léteiét, 
pompás épületek 's a’ nappali „teatro Virgiliano“ díszesí- 
tik. A’ „piazza del Argine“ egy márvány oszlopon tartja á’

az alkotmánypártiak a’„ ,Vindicator“ hírlap' hivatalához siet
tek , hol a’ sajtókat és minden házi bútort összetörtek, utóbb 
pedig P a p i n e a u  ur’ ablakait is hasonló sorsra juttaták. 
Ugyanaz napi hírlapok szerint a’ „szabadság’ fiai“ egy gyü
lekezetét hirdettek a’ fegyvertérre ; jelszavok ezeknek is az, 
melly párisi mintáiké (a’ respublica’ katonáié) v o l t : En avant! 
(Előre !).

L o n d o n d e r r y  marquis és Cas t i e r  e a gh  lord tagjaivá 
lettek egy mértékletességi társaságnak , melly nem iszik egye
bet theánál.

Franczlaorszag.
Gróf Apponyinak Párisba érkezése az udvarnál igen ked

ves volt. Most még e’ követ ur’ salonjai a’ grófné’ tetemes 
gyengélkedése miatt a’ nagy világ előtt nem nyíltak meg.

Paris, dec. 5.
Ma ment itt végbe az invalidusok’ palotájában a’ Constan

tine alatt elestekért megrendelt halotti ünnepély. Az épület’ 
fő homloka fekete leplekkel vala beborítva, mellyeken fejér 
betűkkel ez vala olvasható: „ D a n r é r a o n t  generálnák és 
azon bátraknak, kik Constantine’ falai alatt 1837 octoberé- 
ben estek el.“  Maga a’ templom’ belseje szinte feketével vala 
behúzna és számtalan koszorúgyertyatartókkal ’s viaszgyer
tyákkal kivilágítva. A’ karzaton Napóleonnak életnagyságu 
szobra vala látható. A’ templom’ miridenik oszlopán medail- 
lonokba arany betűkkel voltak az October’ 11 , 12 és 13dikán 
elesett hősök’ nevei fölirva , legelői Danrémont és Perregaux 
generáloké és Combes ezredesé. Közel a’ fő oltárhoz két eme
let vala készítve a’ hangászok’ és énekesek’ számára, ezek’ 
aljában voltak az érsek’ és papság’ székei, úgy három karos 
szék a’ királyi herczegek’ ’s több más székek a’ ministerek’ 
számára. A’ herczegekkel szemben Francziaország’ marsaljai 
ültek. A’ kúp alatt volt Danrémont’ gyászravatala felállítva, 
rajta a’ general’ vállrojtos egyenruhája és kardja, ugyszinte 
kalapja, még minden nyomaival azon sárnak , melly azt akkor 
lepé el,  midőn a’ general elesett. A’ ravatalt számtalan viasz
gyertya környező. Diadaljelekül a’ Tlemezen és Maszkara el
leni expeditiókban elfoglalt arab zászlók valának kiállítva, 
minthogy a’ Constantineban nyertek még Párisba nem érkez
tek meg. A’ ravatal’ alján négy general állott, t. i .M  ö r t e 
rn a r t ,  C o l b e r t ,  N e i g r e  és F l e u r y  urak (az utóbbi, 
mint tudva van , Constantine’ ostromában maga is dicsőén 
részt vett), ’s mindenik mellett a’ fegyvernemek szerint egyegy 
altiszt; u. m. egy draganyos, egy könnyű gyalog (voltigeur), 
egy pattantyús és egy hadi mérnök (ingenieur), az utóbbi 
kettő egyszersmind a’ franczia hadnak legidősb altiszté. A’ 
ravatal körül folyosók voltak a’ hölgyek’, a’ diplomatakar’, 
a’ fő hivatalok’ ’s a’ kamarák’ számára felállítva. A’ diploma
tái karzatban a’ pápai nuncius , görög királyi követ Coletti, 
nemzeti öltözetben , több spanyol és portugali egyenruhásak 
stb. valának láthatók. A’ hivataliak közűi csupán az oktatási 
tanácsnokok jelentek meg egyenruhában (de a’ többiek is mind 
mély gyászban , azaz egészen feketében). A’ számos hadi tisz
tek között különösen kitűnt néhány arab egyenruhás, ti. m. 
J ti s s u f bey , ennek testvére , és M a r c y ezredes. — 12 óra
kor a’ palota’ ágyúi jelenték Orléans, Aumale és Montpensier 
királyi herczegek’jövetelét, kik mihelyt helyet fogtak, elkez
dődött Berlioz’ requieme. Egyes helyeken e’ hangműszerze- 
mény csodálatos hatással volt, különösen a’ karok, mellyek 
a’ dalszínház’ énekesei által adattak. A’ Sanctus, D up r é z ’ 
hatalmas hangjával előadva, koronája volt az egésznek. Erre 
a’ párisi érsek elmondá az Absolve-Dominét ’s az énekeskar 
a' De-profundist éneklé, mire a’ királyi herczegek ismételt 
ágyulövések között eltávoztak 's az egész, igen épülétes ün
nepélynek vége lön.

A’ nagy nemzet — értjük a’ francziát — most azon ritkán 
előforduló helyezetben létez , hogy munkáiról és mozgalmi
ról alig lehet valami érdekes tudósítást adnunk. Mert hírlap
jainak fölötte untató vitáival a’ jobb és bal centrum felett, úgy 
Thiers urnák kilátásival és aprólékos tacticájával 's azon 
fontos kérdéssel: valljon a’ párisi nemzeti őr köteles legyen 
c téli egyenruhát is tartani,  illőkép megkíméljük az olvasót. 
(Br.rl. pol. W.)

N e m o u r s  herczeg, Afrikából Toulonba lett visszautazá
sa’ alkalmával november’ 22én G i b r a l t á r t  meglátogatta, 
hol minden katonai tisztelkedéssel fogadtatott, ’s a’ várőri
zet felett szemlét tartott. Mondják W o o d f o r d  lady (a’ kor
mányzó’ nője) annyira igyekezett a’ magas vendég’ mulatta- 
tásán , hogy több nemzedékekre a’ tuileriák’ udvaránál a’ leg
jobb fogadtatást bizton reményiheti.

hires költő’ bronzképét. Egy piaczon négy hársfa á l l ; itt lö
vetett agyon a’ francziáktól II o f e r András tiroli hős febr. 
20kán 1810. A’ főpiaczot a'pompás palotákon kívül a’ kápta
lan-templom ékesíti márvány homlokával. Mantua’ tizenki- 
lencz temploma közt legszebb st. A n d r e a  pompás kuptete- 
jével ’s goth tornyával. A’ templomban egy földalatti, nyolez 
márványoszlopon nyugvó kápolnában tartatnak K r i s z t u s  
Urunk’ vércsepjei; egy oldalkápolnában A n d r e a s i  marquis’ 
síremléke tündöklik. A’ városon kiviil egy gyögyorű plata- 
nus fasor visz a’ T forma királyi palotába (Pallazzo del Tco). 
Itt minden szoba más művész’ remek munkájával diszlik. — 
A’ lyceum’ könyvtára 80,000 kötetből áll; itt a’ képcsarnok 
és régiségek’ gyűjteménye is felállítva. — Négy színháza 
zárva volt. — A’ tizenkét apostol' malma egy hoszú fedett 
hidat képez, ’s ezen ment'em ki Verona felé.

V e r o n a  csak három postastatio Mantuához, ’s az útból 
csak V i l l a f r a n c a  érdemel említést, egy roppant villával. 
— Verona az E ts’ jobb partján emelkedik, a’ föld homokos. 
Első nevezete B r e n o n a  volt, azután a’ rómaiak szállitának 
ide gyarmatokat, ’s C o l o n i a  A u g u s t a  nevezetet kapott; 
középkorban a’ görögök a’ Brenona nevet Veronává változtatták. 
Sok viszontagságai a’ történetekben nevezetes helylyé emelik, 
s a’ régiség, több jeles férjfiainak születése és számtalan ma

radványok igen érdekessé teszik. Itt harczola M a r i u s  a’

N e mo u r  8 herczeg , ki nov. 23kán hagyta el Gibraltárt, 
még december’ 3kán nem érkezett meg Toulonba; min az 
udvar aggódni látszik.

A’ követek — úgy mond a’ G a z e t t e  — már nagy szám
mal érkeztek a’ fővárosba ’s a’ hang, mellyen nyilatkoznak, 
sokkal élénkebb mint ezt a’ ministerium hinni látszott. A’ je
leltek olly sokra kotelezék magokat előre ’s forma szerint, 
hogy a’ jövendő követkamarát igen balúl itélnők meg, ha arra 
tagjainak barátsági és társalkodási viszonyairól vagy a’ volt 
követkamara’ tetteiről húznánk következtetést.

Azon meghasonlás, melly az oppositióban legelőször a’ vá
lasztóbiztosság’ alkalmakor mutatkozott, azóta még növe
kedni látszik. O d i l o n - B a r r o t  és Ma u g  ni n hihetőleg a’ 
bal közép ’s a’ kormány iránti jövendő helyzetök miatt hason- 
lottak meg, mivel pártlapjaik, a’ „S iede“  és „Commerce“ 
e’ fölött máris heves pörbe szállottak.

Bona , nov. 2 2 .
Úgy látszik, Constantine’ bevétele sokkal fontosabb és kö- 

vetkezetdúsabb történet volt ezen tartományok’ jövendőjére 
nézve, mint gyanítottuk. E’ szép 's dicső hadi tett a’ fran- 
cziák’ lelkesedését az afrikai birtok’ megtartásáért újra föl
élesztette, ’s Párisban végre hajlani látszanak mindazon rop
pant áldozatok’ megtételére, mellyeket ezen tartomány’ biz
tos és tökéletes bírása megkíván. Egy ide tegnap Toulonból 
érkezett rendkívüli gőzhajó azon hirt hozá, hogy B o n a  
megszűnt az afrikai tartományi kormány’ székvárosa lenni, 
's hogy az C o n s t a n t i n e b e  tétetett által. Egy fő hadi 
tisztnek ( R u l h i é r e s  generálnák) a’ constantinei beység’ 
parancsnokául lett kineveztetése elég jelentőséggel bir ’s meg
erősíti azon egy idő óta elterjedett h ir t ,  hogy a’ franczia kor
mány a’ régi dey-status’ (Algír) négy tartományának ezen 
legszebbikében ’s legtermékenyebbjében további nagyszerű hó
dítási és elfoglalási tervet akar kivinni. ,

B e m e l i  e general, midőn Constantine’ parancsnokságát 
átvevé, következő felszólítást intézett e’város’ lakosihoz : ,,A’ 
francziák’ királyának parancsára hagyattam itt egy e rős , vi
téz és számosh hadsereggel, mint szükséges, barátjainak 
védése ’s ellenségeinek semmivététele végett. A’ város’ és a’ 
hozzá tartozó néptörzsökök’ minden vallásu lakosainak kinyi
latkoztatom, hogy a’ rendet és csendet teljes épségben fen 
fodrom tartani; csak folytassák minden félelem nélkül keres
kedésüket és szokott foglalatosságaikat; szükség’ esetében 
egyesüljenek velem egy megsemmisítő had’ viselésére azon 
férfi ellen, kit Francziaország egyetlenegy ellenségének te
kint, t. i. A c h m e t  e’ tartomány’ előbbi beyje ellen , ki rab
lásai és számtalan kegyetlenségei miatt méltán olly gyűlöle
tes. Kinyilatkoztatom, hogy a’ szelídség’ ideje elmúlt; nem 
kötendek vele semmi szerződést, nem hallgatandok meg ré 
széről semmi ajánlatot, ’s küldöttjei közűi egyet sem foga- 
dandok el. Ezt tartják azon parancsok, mellyeket kaptam ’s 
mellyeket szigorúan végre fogok hajtani; azok, kiknek reá 
(Achmetre) panaszuk van , —■ ezek’ száma pedig nagy —- 
bátran nyilatkozzanak 's egyesüljenek harezra ellene. — Azon 
tömérdek kincsen kiviil, melly rablásainak gyümölcse, ’* 
melly egyedül azok’ tulajdona leend , kik azt elfoglalják, 
azoknak, kikőt halva vagy élve kézbe adják, Francziaország’ 
részéről még nagy jutalmat Ígérek. — E ’ nyilatkozvány, melly 
érzelmemnek világos kifejezése, M o h a m m e d U e l d e s b c i c  
kalifa, mint a’ város’ főnöke által, ki nekem azért felelni 
tartozik, mind a’ város’ mind a’ tartomány’ lakosainál lehető 
legnagyobb nyilványosságra jutand. Constantine, nov. Íjén 
1837. J. Be r n  e i l  e.“

Midőn B e r t r a n d  Napoleon kapitány a'constantinei résen, 
a’ golyók’ zápora ’s a’ legdiihösebb öldöklés között megállóit, 
hogy egy pár uj keztyűt egy kényes piperkőcz’ minden gon
dosságával és pontosságával felhúzzon , akkor ő, igenis, bár
gyú (Geck) v o l t , de ollyan , kinek személyes bátorsága leg
alább megjegyzést érdemel, mert bizony ő sem hordott zse
bében egy alkulevelet, melly őt az arabok’ tekéi ellen bizto
sította volna.

Az egyenetlenség Tunissal újabb tudósítások szerint, úgy 
lá tsz ik , hamar elintéztetett. A’ franczia consul milly elégté
telt kapott ,  még nem tudjuk; mindazáltal a’ bey’ részéről 
tett lépések után „Hercules“  hadi hajóról a’ szárazra ismét 
visszatért.

G a l l o i s  admiral’ hajóhada Toulonba visszaérkezett, mi
után küldetésének, hogy t. i. a’ török hajóhadat a’ tunisi par
toktól visszatartóztassa, eleget tett.

cymberekkel ; Attila is meglátogató mint Isten’ ostora; azu
tán az ostrogothok’ és longobardok’ birtoka lön ’s ezen utób- 
biak’ királyainak fejedelmi városa volt; ezek után nagy Ká
roly’ birodalmába fonódott, nagy O t t o  alatt ismét a’ római 
birodalomhoz csato lta to tt; de csakhamar azután köztársa
sággá alakult. Ezután egyes családok ragadák magokhoz az 
uralkodást, mígnem Velencze meghódító 1517. A’ campofor- 
mioi béke által Ausztriához ju ta ;  a’ pozsonyi békekötésben 
180 5ben Itáliának átengedtetett; de az első párisi béke által is
mét ausztriai birtokká lön. Verona C o r n e l i u s  N c p o s ’, 
idősb P l i  n i u s’, C a t u l l u s '  és V i t r u v i u s ’ születéshelye. 
A’ régiségek közt első helyet foglal az A r e n a  a’ Brit  pia
czon. A’ külső körfal hibázik, éjszaki részén egy kis dara
bot kivéve. Belseje egészen gránitból épitve, még jó karban 
van, köre 1331 láb, leghoszabb átmérője 464 láb, a’ legrövi
debb pedig 367', magassága 60', negyvennyolez ülősor emel
kedik amphitheatrumkint, általában fejérmárványnyal bevon
va. Ezen épületbe 22,000 (32,824?) ember fér. 1817 — 19- 
ben omladékából kitiszliltatott, és most a’ „teatro diurno“ 
állíttatott föl benne, mi eléggé mutatja, mi kicsinységgé a l
ja so d o n ,  ’s milly kicsiny szerepet játszanak a’ mostani ola
szok a’ hajdani roppant birodalomban. Az utolsó harezjáték 
304ben tarta to tt ,  és I786ban egy bikaküzdés II. J ó z s e f ’ 
tiszteletére. 1822bon népünnep adatott Itt. A’ legfelső ülés-



Spanyolország'.
A’ spanyol háború’ külön színhelyein az utóbbi időben sem

mi tetemes sem történt ’s a’ beállott késő évszakkal az idei 
táborozást bevégzettnek lehet tekinteni. Reményleni kell, 
hogy a’ jövő évire a’ királypártiak nem lesznek pénz’ szűké
ben , a’ mi ellenségeiket igen nagy mértékben sanyargatja, 
mint ez egy a’ királyné által nem rég megerősített, az 1S37- 
diki hiány’ (deíicit) fedezését tárgyazó cortesvégzésből kitet
szik. Ezen hiány csak kevéskével több 34 millió porosz tallér
nál, mellyből csak valamivel több egy milliónál fedeztetik az 
eltörlött kolostorok’ harangjai ’s a’ san-fernandoi bank’ rész
vényei által, inelly utóbbiak nem is a’ kormánynak, hanem 
néhány város’ kincstárinak tulajdona. Továbbá 6%  millió a’ 
cubai és puerto-riccoi rendkívüli hadi adóból ’s az e’ szige
teken fekvő papi (kolostori) jószágok’ eladásából váratik, mi 
igen könnyen a’ hajdani dicsőség’ és hatalom’ ez utolsó ma
radványának elvesztését húzhatja maga után. A’ mi ezeken 
felül az említett nagy summa’ fedezésére szükséges, azt ama’ 
rendelet az ezer sebből vérző ’s részint a’ madridi kormány
tól nem is függő anyaországtól rendkívüli hadi adó gyanánt 
kívánja. Illy körülményekben felesleges volna az uj cortest 
megnyitott trónbeszédről bővebben emlékeznünk; azt talán 
egy rósz köpönyeghez lehetne hasonlítanunk , mellynek re- 
pedékein keresztül mindenfelől a’ fedezendő nyomorúság tű
nik ki. (Béri. v■ W.)

A’ követkamarának november’ 27kei ülésében a’ trónbeszéd
re küldendő válaszfelirás vétetett tanácskozásba. L u j a n  szó
lott legelőször, arról vádolván a’ franczia kormányt, hogy 
ez, szövetségi kötelessége’ ellenére, nem gyakorol elegendő 
feliigyelést a’ határszélen, hogy a’ carlosiak’ részére szállítá
sok ne történjenek. Hiszik, hogy a’ válaszfelirás változtatás 
nélkül el lesz fogadva.

A’ követkamara november’ 2 5kei ülésében, valamint a’ se- 
natus , a’ Madrid’ részére történt választásokat, mellyek A r
gue  I l e  s ,  H e r o s ,  S e o a n e ,  D a v i l a ,  C a n t  e r ő ,  Od r i -  
o z o l a ,  M e n d i z a b a l  stb. urakra esének , helyteleneknek 
nyilatkoztatta ; mivel a’ tartományi küldöttség jogtalanul 620 
személyt iktatott a’ választók’ névjegyzékébe. E ’ végzés 39 
szóval 32 ellen hozatott. A’ többség még nagyobb lett volna, 
de némelly követek, félvén a’ túlzóktól (exaltados), nem vet
tek részt a’ szavazásban. Egyébiránt általában a’túlzók meg- 
félemlettek. Sokan, kik Q u e s a d a’ gyilkosaival csak távolról 
is összeköttetésben voltak, elrejtezének.

A' madridi „Gacefa“ november’ 27kei számában a’ regens- 
nének egy rendelete foglaltatik , melly által a’ belügyek’ ed
digi ministere, dón Rafael P e r e z ,  saját kérelmére, gyen
gélkedő egészsége miatt, hivatalától fölmentetik, ’s a’ ten
gerészet’ ministere, dón Francisco U l l o a ,  bizatík meg ide- 
iglen a’ belügyi tárczával.

Az ,,E1 Mundo“ czímii hírlap következőleg ir: „De E s -  
p ej a marquis general meghatalmazott követünkké nevezte
tett a’ franczia udvarhoz C a m p u z a n o  ur’ helyébe. Ideje 
volt elmozdítani Párisból egy olly követet, kit vigyázatlan 
beszédi és tapintathiánya a’ franczia királyi udvar iránt hamis 
helyezetbe hoztanak. Szerencsés ideának tartjuk , hogy ezen 
háboruidőben meghatalmazottul egy general neveztetett, mert 
hihetőleg minden alkudozások Francziaországgal főleg hadi 
tárgyak körül forgandnak.“

Estremadura’ állapotja, hol a’ carlosiak a’ portugál iniguel- 
pártiakkal érintkezésben vannak , sok aggodalmat okoz a’ma
dridi kormánynak. S a n t i a g o  M e n d e z - V i g o  vala e’ tar
tományba mint főkapitány menendő ; de mivel nincsen serege, 
kétséget szenved, fog e többre mehetni mint elődje, hacsak 
4— 5000 emberből álló portugál segédhad nem nyomul a’ tar
tományba.

A’ bayonnei „Phare“ szerint dón Pedro M e n d e z - V i g o  
general november’ 11 kén Sevillába érkezett, hol fél zsoldra 
szorittatott. E ’ general egyike a’ túlzó párt’ főnökeinek; ő 
volt az ,  kinél A l i b a u d ,  egy évvel a’ francziák’ királya el
len intézett gyilkos merénye előtt, Barcelonában elfogadtatott.

Madrid, nov. 28.
A’ kenyérárnak közelitő felebbemelkedése itt némi mozgal

makra adott a lkalmat, mellyek azonban további következés 
nélkül hamar elfojtattak.

P o r t u g á l l á .
Lissabon, nov. 21.

Múlt kedden az udvarnál politicai ebéd adatott, mellyre a’

röl gyönyörű a’ kilátás egész Mantuáig. Több diadalkapuk’ 
omladékai is láthatók. A’ „teatro filarmonico’“ csarnokában 
egy szép régiséggyiijtemény — museo lapidario — látható. 
Megemlítendő té ré i: a’ piazza de’ signori, P. d’armi, P. deli’ 
Erbe. Nevezetesb épületei: a’ káptalan, S. Zeno és S. Anas
tasia templomok, a’ S. Maria antica’ ajtaja előtt a’ három 
S c a l i g e r ’ pompás sírboltja; a’ sz. Ferencz - szerzetesek’ 
kertjében mutatják R o m e o ’ és J u l i a ’ koporsóját.

Innen Brescia felé yettein utamat, melly a’ jól müveit sík
ságon, mint egy kertben nyúlt; éjszakról az alpesek emelék 
kopasz tetőjöket. Három óra múlva felső Olaszország’ egyik 
legbájosabb vidékébe jutottam a’ Gardatóhoz. P esc  h i  e r  a 
csinos mezőváros egy tetemes erősséggel. Épen midőn a’rév
nél elhajtánk, érkezett meg a’ gőzhajó „Archiduca Rainero.“ 
E ’ gyönyörű pillanatot még inkább emelék a’ csaknem göm
bölyű tavon ide 's tova czikázó vitorlák. Eszembe jutának ha
zám’ tavai is, az a’ tisztes magyar tenger regényes vidékével, 
melly nagyságra az olasz tavakat megelőzi; de csupán a’ jó
ízű fogasok’ tanyájának engedtetik. Füreden egy hónap alatt 
csupán egy kompot láttam. Az ut innen a’ gyönyörű tóparton 
ment D e s e n z a n óba , hol szinte kikötő van. Egy órányira 
a’ szűk földszoroson, melly három dombból áll, fekszik S e r 
mi  o n e ,  halászfalu; az egyik halom’ oldalán látni Catullus’ 
mezei házának omladékát. L o n a t o után P o n t e S. M a r c o

revolutio’ emberei közül tizennyolcz vala meghiva. D as  An- 
t a s  visconde a’ király’ balján, Sa da  B a n d e i r a  visconde 
pedig a’ királyné’ jobbján ült. Ez országban szokatlanok lé
vén az efféle meghívások (az udvarhoz) , különféle Ítéletek 
hozattak e’ dolog felől. INémellyek úgy vélekedtek, hogy az 
udvar ezzel akarta magához édesgetni a’ revolutio’ embereit, 
’s ha csupán ezek lettek volna meghiva, talán lehetne is a’ 
dolgot igy magyarázni; de a’ hivatalosok között chainorrók, 
sőt miguelpártiak is jelentek meg, következőleg az mondatott 
későbben, iiogy az udvar’ czélja, a’ külön pártok’ embereit 
kibékíteni, minek bizonyosan jó foganatja leend, kivált ha 
hetenkint egyszer folytattatnának az efféle ebédek, úgy hogy 
lassankint a’ sor minden előkelőre kerülvén, ne adatnék hely 
az irigységnek, melly jelenleg már mutatkozik. Holnap pedig 
diplomatái ebéd fog adatni, mellyre csupán a’ követek fele
ségestül hivatnak meg, összesen csak 12 személy. Csak esti 
7 óra után ülnek itt asztalhoz, ’s az utolsó ebédkor kárhoz
tatták, hogy a’ királyné, tekintetbe nem véve még ebédelő 
vendégeit, az asztaltól felállott, játékszínbe menendő, miál
tal azon jó hatás, mellyet az ebéd tett a’ vendégekre, némelly 
részben ismét eltörölteték, mert a’ királyné’ magaviseletét a’ 
vendégek’ megvetésének magyarázták. — A’ cortesiilésben 
nov. 16kán legnevezetesb volt das Antas visconde' beiktatása, 
ki ekkor foglalt legelőször Helyet a’ kamarában mint követ, 
és beléptét egy beszéddel nyitá meg, mellyből mérséklett 
szabadelmü érzelmek tűntek ki; ez alkalommal egy pontot 
érintett, melly talán néhol nem talált különös tetszésre, tud- 
nillik hogy ő az 1822iki alkotmányra esküszik azon szükséges 
módosításokkal, mellyeket tenni a’ cortes jónak látandja, úgy 
h o g y  a’ f ő p o n t o k  m e g e g y e z n é n e k  E u r o p a ’ a l 
k o t m á n y o s  o r s z á g a i n a k  l é n y e g e s  e l v e i v e l .  i\é- 
mellyek ugyan szerettek volna valami ellenvetést tenni, ki
vált azok, kik más statusok’ alkotmányait nem hagyják hely
ben, ’s magokat kézzel lábbal védik ellenök, hogy ne vé
tessenek például; hanem azon férfiú iránti tekintetekből, ki 
jelenleg olly sokat nyom Portugália’ mérlegében, hallgattak, 
neliogy őt nyilványos ellenségökké tegyék , kivált mivel épen 
visszatérni készült az éjszaki tartományokba ’s átvenni a’ se
regek’ parancsnokságát. —• Azon jelentésre, hogy igen nagy 
a’ szökdösés Portugáliából a’ Spanyolországba menekedett 
chamorrókhoz, azt feleié a’ hadiigyminister, hogy ez még 
most legkisebb aggodalomra sem ad okot; a’ spanyol kor
mánynyal már tétettek alkdozások e’ szökdösések’ ártalmának 
elhárítása vége tt , mire a’ spanyol kormány bizonyosan egy
ütt munkáland. — Das Antas visconde 19kén ment el gőz
hajón Oportóba. A’ nemzetőrség’ hangászkara a’ fegyverház
ból a’ hajóra szállott. (Alig. Z. lev.)

A’ nemzeti jószágok’ eladása folyvást tart. A’ portugál kor
mány , jóllehet külföldi adósságainak kamatjait nem fizeti, 
a’ belföldi adósságok’ osztalékainak kifizetését közfiirré tette, 
mi által a’ kötelezvények’ értéke emelkedett.

A’ nov. 13kai cortesiilésben a’ pénziigyminister siralmasan 
adá elő a’ pénzügy’ szomorú állapotját. Ha ő — úgy mond 
— a’ fizetésekre nézve némelly személyeknek kedvezett, ez 
néhány követ’ kívánságára történt. Azután reményét nyilat- 
koztatá ki, hogy ha a’ cortes őt segélendi, januariustól fog
va hónaponkint 600 contót fog szerezhetni kölcsön nélkül; 
de ez még korántsem elegendő vigasztalás a’ statushitelezők- 
re, az ezernyi statustisztviselőkre ’s nyugalmazottakra nézve. 
Ot t ,  hol a’ hónaponkinti kiadások többre mennek 1000 con- 
tó n á l , 600 contóból álló bevétel nem elég. ’S honnan fizet
tetnek majd a’ hátralévő adósságok, ha a’ folyó költségek 
nem fedeztethetnek? A’ fizetések’ szabálytalanságára nézve 
részint a’ törvényekkel menté magát a’ minister. Sok hivatal
osztálynál, péld. az igazságügyi ministeriumnál ’s a’ status- 
titoknokságoknál az rendelte te tt , hogy a’ tisztviselők’ fizeté
sei minden évnegyed’ elején egy évnegyedre előre adassanak 
ki; más hivatalosztályok pedig csak az évnegyed’ végén, má
sok ismét minden hónap’ kezdetén előre fizettessenek. A’ szi
lárd elvnek épen e’ hiánya okoz nem csak folytonos panasz
okat, hanem rendetlenségeket is a’ számvitelekben. Ezen fi 
zetésbeli rendetlenséggel párosul az adók’ beszedésében ural
kodó még nagyobb zűrzavar; milliókkal tartoznak a’ status
kincstárnak rendes adókban, ’s csupán azon okból, mivel ezek 
sok nagy ur iránti tekintetből soha sem hajtattak be, úgy 
hogy végre olly tömegre növekedtek, hogy a’ családok’ tete
mes romlása nélkül többé meg sem fizettethetnek.

Lissabonból nov. 29kén költ tudósítások szerint valahára 
bevégződtek a’ cortesgyülésnek az alkotmány’ javítását tár
gyazó vitatásai , ’s a’ kijavított alkotmány minél elébb nyoin-

ée R e z z a t o  következik, egy pompás villa után érni Bres- 
ciába.

Brescia termékeny kies vidéken fekszik; valaha bástyákkal 
volt kerítve; de azok most kellemes sétahelyekké változtak. 
Némelly utczái ugyan szűkek ; azonban az döbbeni városo
kat szépségére nézve messze hagyja maga után ; naponkint ne- 
vekedik és csinosbul. Az uj káptalant?mplom 1824ben készült 
el szép korinti oszlopaival. Az ó káptalantemplom a’ 7dik 
századból való; már félig elsüllyedt. A’ város számtalan palo
tákkal dicsekszik, mellyek többnyire remek frescoképeket 
birnak, A’ színház is pompás épület. Előttem igen különös 
volt, hogy a’ ház’ belsejében fegyveres katonák állanak a 
díszes publicum közt. Az olasz opera ugyan egész világon 
hires; de a’ bódító lárma, mellyel minden énekesés énekesnő 
fogadtatik, mégis túlságos. A’ tetszést nyert darab számta
lanszor adatik egymás után. A’ felvonások közti ballettek 
mindig éjfélutánra nyújtják a’ darabot. Brescia tetemes látni- 
méltó régiségekkel bir. 1823ban a’ város' közepén H e r c u l e s ’ 
templomát ásták ki,, melly gyanithatólag V e s p a s i a n  tói 
építtetett; az oszlopok fejér márványból vannak. 1830ban 
ugyanazon helyen állíttatott fel a’ városi museum is ; már 
vagy négyszáz kő ékesíti a’ falat. lS26ban a’ város’ egyik 
halmán találtatott a’ pompás V i c t o r i a ,  a’ legnagyobb és 
legszebb minden eddigi régi bronzok közt. A’ városon kívül

tatás által kihirdetendő vala; ellenszegüléstől tartottak azon 
lissaboni önkénytesek’ részéről, kik különféle alkalommal az 
1 S20iki alkotmánynak minden változtatása ellen nyilatkozónak.

Né me t o r s z á g * .
A’ wiirtembergi kormánylap december’ 7dikén egy királyi 

rendeletet közöl, melly által egy rendkívüli országgyűlés, a* 
királytól kitűzött tárgyak feletti tanakodás végett, jövő 1838- 
diki januarius' 16dikára hivatik egybe.

A’ hannoverai király november’ 30kán Rotenkirchenben a’ 
göttingai tanács’ és polgárság’ küldöttségének a’ többek közt 
ezeket mondotta: „Ha némelly tanítók az ottani egyetemnél, 
helyzetüket ’s kötelességeiket egészen félreismerve, helyben 
nem hagyólag nyilatkoztak e’ hónap’ Íjén költ rendeletéin 
iránt, ’s még az is megeshetett, hogy azon tanítóknak csak 
egyetemi curatóriumom’ részére szánt benyitjtványa nyilvá- 
nyosságra ju to tt:  ez honatyai szivemre, kivált az egyetem’ 
érdekében, csak kellemetlenül hathatott.“  — A’ göttingai 
egyetem' küldöttsége pedig ime’ választ vévé: „Igen kellemet
lenül valék meglepve, midőn ezen egyetem’ hét professorától 
nem rég az egyetemi curatoriumhoz jutott benyujtványban 
olly elveket találtam kijelentve , mellyek által nem csak egé
szen erőtlen, hibás nézetek (mellyek’ következtében ama’ pro- 
fessorok magokat némileg egy harmadik független hatalom
nak akarják tekinteni a’ statusban , arra jogosítva , hogy az 
uralkodók’ cselekedeteit bírálhassák, ’s tőlök körülmények 
szerint az elismerést megtagadhassák), hanem, fájdalom, a’ 
tilos irány, sőt maga a’ rósz akarat is nyilván kitűnnének, a’ 
mennyiben föl lehetne tenn i, hogy az egyetem’ curatoriumá- 
hoz az említett hét professor által benyújtott nyilatkozvány, 
melly a’ nyilványos, névszerint franczia hírlapokban már elébb 
vala olvasható, mintsem a’ curatoriumhoz ju ta ,  ugyanazok
tól tétetett nyilványossá. Ennélfogva az említett professorok 
ellen a’ szükséges vizsgálat haladék nélkül meg fog tétetni.
— Mélyen fájlalom, hogy az említett hét professornak azon 
lépései könnyen ártalmas fényt vethetnek a’ göttingai egyet
emre , vagy erre nézve váratlan következéseket vonhatnak ma
gok után. Ezt annál inkább kell fájlalnom, mivel az egyet
emnek — mellyben ifjúságom’ olly vidám éveit töltöttem — 
régi jó hírét ’s fényét teljes épségben szándékozom fentarta- 
n i ; — de, uraim, magok is átlátandják, mikép olly férfiak
nak,  kik úgy nyilatkoztak mint az említett professorok, meg 
nem engedhetem, hogy az általok felállított elveket a’ tanuló 
ifjúság’ szivébe oltsák. Én legalább mint családatya soha sem 
fognám fiamat olly egyetembe küldeni, mellyben illy tanítók 
vannak. Azonban nagy örömemre szolgál, h o g y — tudtomra
— csak egy született hannoverai találkozik a’ hét professor 
között, kik mint külföldiek sem olly ismeretével annak, mit 
az ország’ boldogsága kíván , sem olly szeretettel hazánk 
iránt, mint a’ született hannoveraiak, nem bírhatnak. — Az 
urak által nekem szentelt érzelmekben örömmel találtam azon 
szép biztosítást i s , hogy egyesek’ megvakittatása Gyürgy- 
Auguszt’ tiszteletre méltó egyetemének jó szellemére károsan 
hatni nem képes.“

I> á  ii i a.
Kopenlinga, dec. 2-

Felette örvendetes lá tni,  milly háladattal fogadtatott Dá
nia’ több városában az uj községi rendszer (Kominunal- 
Ordnung). Ez a’ legfontosabb ajándék, mellyet ősz fejedel
münk országának adha to tt ; mert azon szolgai függés, mellybe 
nálunk a’ városi és községi hatóságok süllyedve voltak , min
den más körülménynél inkább akadályoztatta a’ szabad pol
gárérzésnek és egy általányos műszorgalmi munkásságnak 
kifejlését. Ezen nézetet a’ kormány régóta elfogadta, ’s 
már azon pátensben, melly egy képviseleti alkotmánynak 
behozatalát igéré, egyszersmind a’ községi alkotmányoknak 
korszerűbb szerkesztését is Ígérte. — Az ezt tárgyazó tör
vényjavaslat volt csakugyan a’ legelső fontosabb munka, melly 
az ország’ karainak első gyűlésekor elejökbe terjesztetett, ’s 
valamint a’ most megjelent törvény a’ legjelesb és nyomatéko
sabb mindazok között, mellyek az orszggyülés’ berekesztése 
óta erőbe léptek , úgy más részről igen örvendeztető látni, 
milly készséggel ereszkedett a’ kormány a’ rendek által elő
terjesztett többrendű igen fontos javaslat’ vizsgálatába. Már 
az első törvényjavaslatban megadatott egy széles és szabadel
mü alapon nyugvó meghatározás a’ cselekvő polgárjog’ felté
telei felől. E ’ polgárképviselők’ illetőségei a’ csak egy vagy

gyönyörű cziprus fasor vezet a’ temetőbe. Itt egy szép ro 
tonda , benne az oltáron fejér márványból az Ítéletre feltá
masztó angyal valódi mestermű ; a’ kápolna’ két oldalán bő
szül csarnok nyúlik joniai oszlopokkal, tele pompás sírkövek-, 
kel. —

Bresciából csekély helységeken át érkeztem B e r g a m ó b a ,  
melly az ó és uj városból áll. Az ó város hegyen épült, hon
nan elragadtató a’ kilátás; aligha bir felső Olaszországban 
egy város illy fekvéssel. Az uj várost csupa palota képzi. Sep- 
temberi selyemvásárai igen nevezetesek ’s népesek; ittlétem
kor egy szobáért tizenöt húszast kelle fizetni. Az operában1 
R u b i n i t ,  G r i s i t  hallám , kik innen Párisba hivattak. —

Az országút Bergamo és Majland közt igen élénk; szép 
helységek és gyönyörű villák emelkednek termékeny síkságon, 
’s az öntözött u t , sok lovaglók, csinos kocsik hirdetik a’ fő
város’ közellétét. P• E.

(V ége  következik.)

Parisban november’ 26dikán a’ Karousselpiaczon próbát 
tettek földszurok (asphalt) kövezettel. E lőszóra’ királyi, az
tán a’ gyorskocsik ’s utoljára egy ezred lovasság mentek a’ 
kövezeten keresztül. Az alzat általában kemény maradt és 
semmi hasadást vagy nyílást rajta nem lehetett észrevenni.



több királyi tisztviselőkből álló magistratushoz s ennek leg
közelebbi elöljáróihoz képest, képezék a’ legfőbb különbözés- 
pontot a’ kormány’ javaslata ’s a’ rendek kívánsága között, 
melly utóbbiak a’ községi igazgatásnak tökéletesebb függet
lenségét sürgették. E ’ kívánat a’ most kihirdetett törvény ál
tál egy részben legalább csakugyan megadatott , minthogy 
benne a’ polgárképviselőktól választandó polgári tanácsnokok’ 
felvétele a’ magistratusba, legalább a’ nagyobb várasokban, 
igértetik, ’s a’ királyi bírák’ (Amtmann) felügyelése, ha 
nem is, mint a’ rendek kivánák, a’ status’ általányos érdekei
ben teendő ellenőrködésre szorittatott, sok részben mégis 
enyhittetett, névszerint azáltal, hogy tőlök ’s Ítéleteiktől a’ 
legfőbb igazgatási hivatalhoz, u. m. a’ statuscancellariához, 
folyamodni lehet. E ’ szerint egy nagy lépés megtéve, ’s ezt 
mindnyájan, még a’ legelszántabb oppositioi hírlapok is, há
lásan ismerik meg. Most már csak attól függend , milly sze
retettel fogják a’ községek e’ nekik megadott uj intézvényt 
magokba felvenni, ’s mennyi értelmiséggel és vigyázattal a l 
kalmazni. — — A’ tartományi hírlapok, mellyek ez utóbbi 
időkben különben is egy kissé emelkedni kezdettek , megra- 
gadák e’ hozzájok olly közel eső tárgyat, ’s reméeylhető, 
hogy érdekök a’ községek’ emancipatioja által mindinkább 
növekédendik, miután alig kétkedhetni, hogy a’ polgárképvise
lők minél előbb nyilványosaknak liirdetendik üléseiket, mint 
ez már Holsteinban és Schleswigben többek’ részéről történt. 
Minden esetre ez uj községi rendszer, melly olly méltólag 
csatlakozik VI. Fridrik' sok egyéb jóléteihez , egy igen nagy 
jelentésű eredmény, melly ha egyszer életbe lép, többé egé
szen el nem veszhet, hanem inkább magában foglalja mind 
azon további kiművelésnek és kifejlesztésnek csiráját, mellye- 
ket a’ bölcs gondviselés a’ jövendő idő’ számára tartott fen.“

(H am b.  Correspondent .)

Oroszország'.
Sz. Pétervárban nov. 18án 8 foknyi hideg volt; 19én meg

indult a’jég, úgyhogy az „Izsákiad“ kiszedetett s a’ közle
kedést csolnakok által kellett fentartani.

Od essában november’ 17dikéig mindössze 24 ember halt 
meg dögvészben ’s még csak 5 illyes beteg vo lt , úgy hogy a 
járványnak hamar eltiinendéset reményiették. Minthogy né- 
melly lakosok betegeiket eltitkolák, a’ főkormányzó emléke
zetbe hozatta az illető törvényes büntetést, melly bizonyos 
körülményekben egész’ a’ halálig terjedhet. A’ zárvonal által 
az eleség’ megdrágulása és munkanélküliség állván be, egy

jótékonysági, biztosság ült össze, meliynél már az említett 
napig is tetemes pénzadakozások tétettek le.

A' „Journal de Paris“ Sz. Pétervárából oct. 12éről követ
kező, általunk már röviden érdeklett tudósítást közöl: ,,A’ 
császár egy Tiflisből költ ukas által megparancsolta, hogy 
1840től kezdve minden orosz kereskedőhajónak csak oroszok 
legyenek kapitányai és kormányosai. A’ parancs’ áthágása 
felségbántásnak fog tekintetni. Ezen rendszabás az angolok 
ellen van intézve, mivel azt hiszik, hogy Anglia azért küld 
brit kormányosokat Oroszországba, hogy ezen ország’ keres
kedőhajóinak népét maga’ részére hódítsa ’s általa olly össze
köttetéseket szerezzen, mellyek neki háború’ esetén az orosz 
partokra kiszállást könnyűvé tegyék.“

Az Izsáktemplomon Sz.-Pétervárott, a’ már beállott alkal
matlan évszak’ daczára is, folyvást dolgoznak. Ezen épület 
egyébiránt egy a’ legnagyobbak közül, sőt talán legnagyobb 
azok között, niellyeket a’ mai Europa keletkezni láta, ’s még 
sokáig fogja magára vonni minden utazók’ csodálatát. Képzel
jünk 340 angol lábnyi magas, egészen márványból ’s érczből 
készült építményt, kívülről 112 oszloppal ékesítve, mellyek- 
nek mindenike egy darab gránitkőből áll, továbbá 4 homlok
zattal ellátva, mellyeknek mindenikét 112 lábnyi hoszű bronz- 
domborkép díszesíti. A’ márvány székes-egyházat oszlopsor 
környezi; átmérője 109 láb ’s körülte 4 harangtorony emel
kedik. Az egész olly emlék , melly csak India’ ’s Egyiptus’ 
óriási müveiben keresi mását. Az utóbbi időben 3000 mun
kás dolgozott e’ templomon. A’ kúpot 24 oszlop tartja, min- 
denik 42 lábnyi magas, egy darabból áll, és azon finnföldi 
kőbányákban vágatott, mellyekból a’ maga’ müvében egyetlen
egy Sándoroszlop került. -— Ezen oszlopoknak mindenike
200,000 fontot nyom, ’s azon készületek, mellyek által 200 
lábnyi magasságra emeltettek s ott felálliltattak, valóban 
csodálkozásra méltók.

O ö r ó ' ^ o r s z á ^ .
A' bajor katonaságnak azon csaknem általányos szándéka, 

hogy a’ görög szolgálatból kilépjen, főleg az oppositioi 
sajtó’ féktelenségének tulajdonittatik , melly egy napot sem 
ereszt el a' nélkül , hogy ezen katonaságnak nagy részint 
igen érdemes tagjait ne sértse és ne gy alázza. A’ törvényszé
kek az illyes czikkelyeket nem tartják fenyítés alá esőknek, 
’s a’ panasz csak még nagyobbá teszi a’ botránkozást, úgy 
hogy e’ férjfiak mind a’ király’ szolgálatjára, mind saját be
csületökre nézve hasznosabbnak vélik elhagyni egy olly orszá

go t ,  hol velők igy bánhatnak. A’ pénzügyek’ akadékai mellett 
ez hozza a’ kormányt legnagyobb zavarba, minthogy a' ren
des katonaság lassankint mind elmegy, a’ nélkül hogy az álló 
had’ kiegészítését tárgyazó törvény még elkészült volna. — 
Az ország’ belső csendét még gyakran megzavarják rablócsa
patok , mi főleg az itskalei őrizet’ gondatlanságának követ
kezése , melly által történt, hogy e’ nyáron az ott itéletöket 
várt leggonoszabb rablók közül 15en megszöktek ’s előbbi 
csínyaikat megujiták. Ezeknek barátjaik, orgazdáik, segéd
jeik ’s czinkosaik vannak magokban az ország’ legelső váro
siban.

Ejszakainerika.
Nov. lőról szóló uj-yorki tudósítások szerint van  Bur en* 

pártja a’ választások’ alkalmakor tökéletesen meggyőzetett, 
mivel a’whigeknek a’ senatusban 5, a’ képviselők’ házában pe
dig 75 szóból álló többségök volt, mi a’ kereskedési foglal
kozásokra is kedvezőbb hatást tön, mert azt hiszik, hogy van 
Buren most már kénytelen lesz magát a’ kereskedési viszo
nyokra nézve mérsékeltebben viselni. Azon tömérdek számú 
megrendelések, mellyek Amerikából angol gyármüvekre té te t
nek, az angol kalmárok' legmerészebb várakozásait is felül
múlják.

Haytiból Írják, hogy azon h ir ,  miszerint oda rövid időn 
egy franczia biztos fog egy hajócsapat’ kíséretében megér
kezni, nagy figyelmet gerjesztett. Bo y e r  elnök egy hirdet
ményt bocsátott ki, mellyben jelenté, hogy ha a’ követ baráti 
szándékkal jő, barátságos fogadtatást is nyerend; ha pedig 
nem,  a’ nemzet előbbi erőhatását meg fogja mutatni ’s hiv 
maradni azon eskühöz , hogy függetlenségét utolsó csep vé
rig ótalmazandja.

E g y v e l e g ' .
Az upsalai régi könyvtárban vágynak azon titokteljes ras- 

ládák, mellyeket III. G u s z t á v  hagyott maga után. A’ király’ 
végrendeletében meghatározott felnyitás’ időpontja ezen évre 
esik, ’s e’ ládák’ tartalmától az akkori még fátyolfedezte tör
ténetek felöl fontos felvilágosításokat várnak.

Az antwerpi kereskedői hírlap szerint Belgium és Török
ország között az angol követ’ közbenjárására Konstantinápoly
ban kereskedési szerződés köttetett; de az orosz követ előtt 
titokban tartatott mindaddig, mignem már késő volt ellene 
valamit kezdeni.

ülőfizetési figjelineztetés a’ 
Hazai ’s Külföldi Tudósítások

iránt.
A’ hanyatló 1837’ végén tisztelettel szólítjuk fel 

minden rendű pártfogóinkat ’s általánosan a’ két ma
gyar hazai olvasó közönséget,  hogy a’ jövő 183Sra, 
mint e’ nemzeti újság’ 33dik p á l y a - é v é r e  előfize
tési rendeléseiket postán, vagy közvetlen hozzánk kül
dendő leveleikben, minélelébh megtenni méltóztassa- 
nak. így  mi is korán megtehetjük előkészületeinket, 
felmentetünk a’ feleslegi példányok’ terhes nyomtatási 
költségétől, ’s t. ez. olvasóink közül kinekkinek teljes 
szánni példánynyal, küldözési hátramaradás nélkül 
szolgálhatunk.

Nemzeti Újságunk a’ Hasznos Mulatságokkal és Hir
detésekkel együtt a’ jövő íS3Sbau is eddigi alakjában, 
szép fejér papiroson, legolvashatóbb, tiszta festékü be
tűkkel Trattner - Károlyi’ jeles köny vmühelyében fog 
megjelenni. A ’ mi testvér-lapjaink’ belső tartalmát il
leti: e’ részben hivatkozunk most is többször jelentett 
szerkesztési főtörekvésünkre; mcl y aem egyéb mint 
a’ világ’ legfrisebb történetei közül szemelt kivonatban, 
gyorsan közleni mindazt, mi politicai vagy tudomá
nyos,  gazdasági vagy kereskedési, művészeti vagy  
meslerségi ’stb. tekintetben hasznos, j ó ,  szép, jeles 
és tanuságos. Midőn e’ részben a’ külföld’ azon nagy 
nemzeteire fordítjuk kivált figyelmünket, mellyek a’ 
világ’ minden más népeinek tükörül szolgálnak; leg- 
kedvesb gondunk egyszersmind a’ két testvér haza’ 
erkölcsi ’s polgári jólétét tárgyazó intézetekről minden 
szükségeseket közleni, gyulasztani a’ király’ ’s haza’ 
Rzerctetét, a’ józan nemzetiséget ébreszteni, ’s igy  
felelni meg folyvást az olvasók’ ’s idő’ kivánatinak.

Hirdetésink mindenféle gazdasági , kereskedési, 
művészeti ’stb. jelentéseket, híradásokat, figyelmez
tetéseket a’ legmérséklettebb nyomtatási költség’ meg
térítése mellett elfogadnak ’s tüstént közlenek.

A ’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatsá
gok’ és Hirdetések’ ára jövő félévre is Pesten és Bu
dán házhoz küldve boríték nélkül 8 fr .; borítékban 9 
i r . ;  postán pedig 10 fr. vezédulában. Egész évi díj 
kétannyi. Csekélyebb árt évenként 200 ívnél többre 
terjedő lapokért már kívánni sem lehet. A ’ kik t. ez. 
Pártfogóink közűi legszebb fiumei velinen kívánnák já
ratni hírlapjainkat, a’ kitett díjhoz még 4 vfrtal já
rulni, s ebbeli ki vausagukat a’ tisztán leírt vagy nyom
tatott ezimzet beküldésekor nyilvamtutni méltóztassa- 
nak. Azon t. ez. Olvasók, kik újság-járatási helyöket 
változtatni szokták, leglanácsosabban az alulirt hiva
talnál fizethetik le a szokott fel vagy egész évi díjt.

tevedesek es panaszok’ kikerülése végett szükség, 
hogy mind a’ czimzetek t e l j e s e n  és hibátlanul, mind 
az utolsó posta, honnan t. i kapják t. ez. Pártfogó
ink hirlapjainkat, pontosan jegyeztessenek fel. __ A ’
ea. k. postahivataloknak és levelezőinknek a’ szokott 
ajándék - példányt ezután is szives örömmel küldjük 
m eg; nemzeti újság-intézetünk’ gyámólításában buzgó 
hazafi fáradozásukat továbbra is reményivé.

Előfizetni lehet minden es. k. postahivatalnál, Pesten 
pedig a’ kiadó tulajdonos K u l t s á r  Istvánná’ házá
ban, Zöldkert-utczában , (Kohlbacher-gasse) 498d. az. 
alatt. Költ Pesten, 1837’ decemberében.

A ' N e m z e t i  Ú js á g ' h iv a ta la .  (2 )

A z  ausztriai monarchia’ minden cs. k. postahivata
lainál előfizethetni a’ következő czímü folyóiratra; 

T ü k ö r
m ű v é s z e t ' ,  c s ín '  é s  d i v a t '  s z á m á r a  (Der S p i e g e l  
für Kunst; Eleganz und Mode). Számos müvészetileg

metszett ’s finoraúl színezett d i v a t - ,  ugyszinte g e n 
r e - ,  c h a r a c t e r  - és g r o t e s k k é p e k k e l ,  a r c z -  
k é p e k k e l ,  ’s b u t o r r  aj z ó l a t o k k a l ,  ’s más 
réz-  és aczélmetszetekkel, azonkívül egy toldalékkal 
illy czíin alatt: ,,A’ lep k e“ (Der Schmetterling) 
pótléklap a’ s z í n é s z e t ’", t u d o m á n y ’ , h a n g a -  
s z a t ’ ’s n a p i  t ö r t é n e t e k ’ számára. Különösen ér
dekesek az említett képek és rajzolatok, mellyek a’ 
párisi ’s londoni millióitokból v é v e ,  a’ legvonzóbb és 
legmeglepőbb ábrázolatok' c s a r n o k á t  képzik, mely- 
lyeket a’ világ’ e ’ két fővárosa’ nevezetesb művészei
nek leleményessége, képzeletereje, szeszélye ’s gúny
szelleme hoz világra. Ezeket mindenkor egy  s z e 
s z é l y e s  l e í r á s  is kiséri — A ’ T ü k ö r  és test 
vérlapja a’ L e p k e  következő osztályokat foglal ma
gában: I. F ő  t a r t a l o m .  1. E l b e s z é l é s e k  és 
n o v e l l á k .  2 - U t a z á s i  v á z  o l a t o k .  3- E r k ö 1 c s i- 
k é p e k .  4. C h a r a c t e r v o n á s o k .  5. É 1 c t i r á 
s o k .  6 . T e r m é s z e t t ö r t é n e t i e k .  7- S z e s z é l y -  
n e m ü e k  (Humoristik). S- V e r s e z e t e k .  9 . R e j t 
v é n y e k  ’s t a l á n y o k .  II. N é z e t e k .  í t é l e t e k .  
E s e t e k .  10- S z í n h á z a k .  1 1 . L i t e r a t u r  a 's 
h a n g á s z a  t. 1 2 . L e v e l e z é s i  t u d ó s í t á s o k .  
13. D i v a t l a p .  14. A p r ó s á g i  l ap.  15. H e l y 
b e l i  ú j s á g o k .  III. K é p  m e l l é k l e t e k .  16. D i 
v a t  k é p e k .  17- G e n r e - ,  c h a r a c t e r -  és g r o 
te s k k é p e k. 18.  A r c  z k é p e k .  19. B ú t o r -  ’s
e q u i p  a g e k é p e k .  20- R e n d k í v ü l i  r é z m e t 
s z e t e k  é s  m á s  t o l d a l é k o k .  E l ő f i z e t é s i  
feltételeid : A ’ Tükörre ’s társára a’ Lepkére kö
zönséges velinpapirosou és minden divat- ’s más réz- 
és aczélmetszetre félévenkint (1838 évi januarius’ 1 tői 
június’ végéig)  az előfizetési dij csak 4  forint ’s bér- 
menles postai küldéssel 5 for. p. p. — A ’ Tükörnek 
pompás kiadása finom velinpapirosou az első rézlenyo
matokkal (melly a’ legfőbb csínnal van összeköttetve 
és azért a’ szépnemnek különösen ajánlhatjuk) féléven
kint csak egy forinttal kerül többe, tudnillik : 5 forint 
’s postai elküldéssel 6 for. pengő pénzben. (2)

II i r d e t é s.
A ’ nagyméltóságú magyar kir. udv. Kamara’ ré

széről közhírré tétetik, hogy a’ Pozsony vármegyében 
fekvő M aria-T b áli kamarai jószág a’ hozzá tar
tozandó részekkel együtt a’ következendő észt. janu
arius’ hónap’ 2 kán Budán a’ Kamara’ épületében tar
tandó á r v e r é s ’ utján két egymás után következő 
esztendőre foljró évi november’ első napjától kezdve 
a’ többet Ígérőnek bérbe fog adatni, úgymint:

S tom p lián  egy négykerekű vizi malom, egy  
90 kapás szőlővel és 60 kaszás réttel. •

jRétsén egy curialis h á z , egy  25 kapás szőlő, 
egy gyümölcsös kert, és egy  4000 □  öles fundus, 
melly részszerint kertnek , részerint pedig rétnek hasz
nálható.

n é v é i i - l í j f A l i i h u n  egy 5 holdas szántóföld, 
és két 1 0  kaszás rét.

Szabad királyi 8 zeiit .G y ö r g y  város’ határá
ban fekvő 6  kaszás rét, továbbá a'fent megnevezett  
helyeken lévő királyi haszonvételek és azokhoz tarto
zandó épületek.

Bérleni szándékozók a’ fent kitett helyen és napon 
300 pengő forint bánatpénzzel ellátva megjelenni, vagy  
pedig Írásba foglalt ajánlalikat snjátkezűíeg aláírva és 
pecséte lve, ezen felírás alatt: , ,A’ Maria -Thali kir. 
cameralis jószág’ bérlése iránt telt ajánlat“ a’ magyar 
kir. udv. Kamara’ elnökségéhez, Budára beküldeni 
kéretnek; egyszersmind szükség még az ajánlatokat 
a’ fent nevezett bánatpénz’ letételén felül akármelly k. 
harminczad* vagy sóház’ bizonyítványát is hozzá csa
tolni. Az illy mód szerint beküldött ajánlatok az árvc-

résután az illető biztosság előtt fognak felbontatni, és a’ 
szerződés e’ szerint a’ legtöbbet ígérővel megköttetni.

A z  árverési feltételeket és a’ bérbe adandó jószág
nak minemüségét Budán a’ kir. kamarai számvevő-  
hivatalnál, vagy  pedig Pozsonyban W i l l e t z  Antal 
királyi épületek’ felvigyázójánál megtudhatni. Budán, 
december’ 6 dikán 1837. (2)

Czukopgyártás.
E lp á ro lo g ta tá s  h íg íto t t  lé g té rb e n .

Most már általában tudva van ,  hogy a’ tisztításnál 
(Raffinieren) szintúgy mint a’ nyers ezukor’ készíté
sénél a’ hévmérsékletnek főzés közbeni lejebb szállí
tása a’ legnagyobb fontosságú, mivel az által szebb ké
sz ítmény’s tetemesen kevesebb salak áll elő. Ez a’ mér
séklet’ leszállítása azonban a’ valamennyire sűrített 
czukorfelolvasztásnál csak az úgynevezett hígított lég
téri készületek által érethetik el, mellyek’ elvei már 
eléggé megirattak és ismeretesek. Akármelly gyárnál 
mindazáltal még nem elég csupán megkisebbített mér
sékletnél főzni, hanem sebesség,  gőz’ és sűrítöviz’ 
megkimélésc,  egyszerűség ’s a’ készületekkel köny- 
nyebb bánásmód, erős és tartós kivitel ’s az egész  
szerkezetnek czélirányosabb vezetése azon föltételek, 
inellyektől a’ siker függ ,  de a’ mellyek’ teljesüléséről 
az ember előre csak nehezen győződhetik meg. An-  
nakokáért, úgy hiszem, nem teszek kedvetlen dolgot, 
ha kijelentem, hogy azon készületek, mellyekre én 
az ausztriai monarchiában kiváltsági joggal bírok, már
is mind a’ tisztítás-, mind a’ répaczukorgyároknál 
a’ tulajdonosok’ tökéletes megelégedésére munkálódnak. 
— O e h l e r  F.  G . , B o n n e t  d e  B a y a r d  ’s társa 
Bécsben ’s G r e b a e r F. ur Datschitzban ezukortisz- 
tításukat már régóta e ’ módon intézik ’s a’ mostani 
munkaidő’ kezdete óta a’ T a a f f c - g r ó f i  répaczu- 
korgyár Ellischauban, D a l l b e r g  báróé Sukdollban, 
W a g n e r  űré Giznában Prága mellett, úgy K r u g  
’s B é r  nr  e i t  h e r  urak’ központi gyára Prágában kü
lönféle nagyságú készületekkel vannak ellátva, mely- 
lyek minden kívánatnak megfelelnek. Némellyek most 
állíttatnak f e l , mint B r a i d a urnái Udinéban ’s a’ kül
földön. Miudenik készületnek csupán egy  kazánja van, 
’s mégis olly nagy a’ sebesség, hogy p. 0 . Krug és 
Bernreither urak e g y  óra alatt 48 mázsa nedvet 20 
foktol egész a’ próbáig megsűrítenek, vagy a’ meg
tisztításnál 10— 12 ftos 100 süveget készítenek. A z  e’ 
f. évben Prágába összegyülekezett természetbúvárok 
által a’ giznai uradalomban tett látogatás’ alkalmával 
a’ technológiai osztály a’ répaczukorgyárt és az elgö-  
zölögtetési készületet munkálatban látta,’s úgy hiszem, 
bízvást állíthatom , hogy az a’ dologhoz értők’ óhajtá
sainak megfelelt, ’s azon meggyőződést  szülte, hogy  
az illyes egyszerűségnél az összeállítás- és bánásmód
ban a’ nyersezukorgyárok is élhetnek a’ kisebb elgö- 
zölögtetés’ javaival, a’ nélkül hogy egy  bonyolódott, 
erőmüveket, sok vizet és sokszori igazítást kívánó 
készületnek veszélyeitől tartaniok kellene. A ’ Giznán 
készített fejérrépaczukor egyébiránt mindjárt mint árul
ható konyhaezukor (metis) készült el. A ’ készületek 
D 0 1 a i n s k i F. urnák, a’ bécsi legelső rézművesek’ ’s 
crőmiivészek’ egyikének, műhelyéből kerülnek ki,  és 
külső cs inosságuk, tartósságuk, légmentességöknél  
fogva általában kielégítők. Magamra vállalom a’ g y á 
ruknak azokkal teendő tökéletes felkészítését is. Min
den további dicséreteket mellőzve, még csupán azon 
észrevételt teszem , hogy kivált a’ nyersezukorgyá-  
roknál még a’ munka’ elkezdése elölt meg kell az uj ké
születekkel barátkozni ’s a' munkásokat a’ megválto
zott bánásmódba jól begyakorolni; azérlis a’ készüle

teket olly korán szükséges megrendelni, hogy azok 
augustus’ végével  munkájokat elkezdhessék.

M ath ias F e r d in a n d ,
polgári mérnök Párisból, Bécsbcn a’ belső 

városban, Darwarudvar, l s ö  emelet. (2)

A’ R e g é lő  ’s  l lo n iii i ív é sz
szépművészeti első magyar folyóiratoknak jövő fél évi 
ára a’ régi marad ; t. i. a’ legszebb velin papiroson, 
m i n d e n  h é t e n  egy  divatképpel, ezen kívül f é l  
é v e n k é n t  több más mümellékvénynyel (mellyek  
közé tartozik a’ köz tetszést nyert nemzeti öltözetek’ 
képtára) Budapesten boritéktalanul 5 ft., borítékkal 
5 ft. 24 kr. — postán 6  ft. pengőben. Képek nélkül 
egy ezüst forinttal olcsóbb. —  Előfizetést a’ kiadó ’» 
minden cs. k. postahivatal fogad el. ( l )

A ' p o zso n y i la t in  H ír la p  (Ephemcride*
Posonienses) és testvére a’ M éh k as (Alveare) o’ 
jövő f é l é v b e n  is a’ kitűzött pályát híven eljárand- 
ják úgy ,  hogy amaz diák nyelven kiil és bel közhírek
kel, ez pedig váltva honi vagy római nyelven józan 
érdekű ’s tiszta világú értekezéseket, és korunkat kö
zelebbről illető tettek’ ’s vélemények’ szigorúbb vizs
gálatával, hasznos, tudományi, találmányi, szépniü- 
vészi ,  statistikai tárgyakkal kedveskedend ; hasonlelkii 
’s szellemű, hasznos hatású iratokat, szóval minden 
józan gondolkozást, boldogságot tárgyazót,  csinosbu- 
lást ’s bölcs haladást, ’s mi csak a’ csend’ , béke', 
rend’ , törvény’ , való szabadság’ , jóerkölcs’ , erény’, 
engedelmesség’, haza’, király’, ősi alkotmány’ ’s mind 
ezek’ valóságos lelke’ , a’ r e l i g i o ’ becsét és szere-  
tetét gyarapítja, legjobb ’s legtisztább szándékkal fo
gad ÓT-terjeszt félév alatt közel 1 0 0  ívekben.

S z e r k e s z t ő j e  M í o v á c s  M * n l ,  
bölcselkedés’ doctora , ’s több tek. ns. me

gyék’ táblabirája.
Félévi előfizetés h e l y b e n ...............3 ft. 42 kr. pp.

,, ,, borítva postán . • * » -  », ( 1 )

H i r d e t m é n y .
T. Pozsony vármegyének alsó-csallóközi járásában, 

a’ Kis-Duna folyam mellett, az eperjesi határszélben, 
egy  l á b a s  e r d ő ,  mellyből mintegy ö t s z á z  öl puha 
’s vegyest  kemény fa és t i z e n ö t e z e r  t e k e r c i  
kerül ki, két vagy  több vágásra szabad kézből napon
kint e l a d a n d ó ;  a’ többi föltételek a’ Hírnök’ szer
kesztőségénél megtudhatók. ( 1)

R a j z o l a t o k
a' társas élet és divatvilágból

K’ folyóirat’ ára jövő ISSSdik évben is az eddigi 
marad: p o s t á n  k ü l d v e  f é l  é v r e  5 p. fr. , h e l y 
b e n  4  p. fr. Előfizethetni minden cs. k. postahivatal
nál, helyben pedig a’ szerkesztőségnél: Ujvilág-utczá- 
ban , dr. Reisinger-házban 5 5 4 dik sz. alatt.

P esten , december’ 5kén 1837.
JfM wihnc& fp. (1)

Flölizetési Jelentés az
E r d é l y i  H í r a d ó r a .

A ’ jövő félévre lészen az előfizetési ár pengőben:
Érd. Híradó N. Társ. ’s Vasárnapi Újságért

együtt 5 fr.
Érd. Híradó magára 4 „
N. Társalkodó 2  „

Mindezek K o l o z s v á r i t  30 kr.ral olcsóbbak.
Vasárnapi Újság akárhová 1 fr. 30  kr. ( 1)

N y o m ta t ja  W ig a n d  F r id r ih  K á r .
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S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lásfa lv i Orosz József.

POZSONY, pénteken
Tartalma:

í ’ honi p o lit ic a l ’s nenipoliticai tárgyak , neveze- 
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrchajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
litical tudósításoknak környülállásos és olly gyors 
liiriiladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tu d o m á n y o s  mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
m ű v é s z e t ' ,  közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb m u la t 
ta tó  czikkek; a’ pénz’, statnslcvelek’, élelmek’, 

lég’ ’s víz’ álladalina, ’s m in d e n n e m ű  
h ir d e tm é n y e k .

Magyarország és Erdély.
A’ nmélt. magyar kir. udv. Kamara, a’ nagy-kikindai kamar. 

biztosságnál megürült actuariusságra T a r m y  Lászlót ne
vezte ki.

Kurilovecz, dec. 13-
T n r o p o I y a - m e z ő’ *) ns. közönségének évenkint sz. Lu- 

cza’ napján tartatni szokott tisztujítása, ma ment végbe szo
kott ősi szertartással, 's a’ kívánható legszebb renddel. A ko
rán elhunyt J o z i p o v i c h  György' helyébe választandó turo- 
polyai gróf’megválasztása foglalatoskodtatá ez úttal leginkább 
a’ szavazó nemes urakat. Nagy számmal gyűltek ezek össze 
a' régi L u k a v e c z  várba; hol is isteni szolgálat tartatván, s 
a ’ volt tisztviselő urak — japrai S p i s s i c l i  Károly helyettes 
gróf’ rövid, de velős beszéde után, mellyel a szavazandó ns. 
urakat különösen választandó gróljok’ 's egyéb tisztviselőik 
tulajdonira figyelmeztető— hivatalaikról lemondván, minek
utána C z e r n i c h  László ur előlegesen táblabírává megvá
lasztatott, a’ három kijelelt közűi gróffá, szavazatok nagy 
többségével, J o z i p o v i c h  Antal u r , ns. \  arasd vármegye 
táblabirája 's turopolyai közbirtokos, az elhunyt gróf test
vére, választatott meg; ki egyébiránt e’ díszes hivatalt 
csak a’ rendek’ sürgető kérésére, ’s azon megjegyzésére, hogy 
annak elfogadása őket illetőleg azon tekintetből is kívánatos, 
sőt hasznos fogna lenni, mivel ő a’ magyar nyelvben is já r 
tas — fogadta el; helyettes gróffá 's alispánynyá (melly hi
vatalok ma köz akarattal egyesittettek): felkiáltással Buzini 
J e l  la eh ic h  Lajos, törvénytanár s ns. Zágráb 's A arasd vár
megyék’ táblabirája; főjegyzővé: Kuriloveczi P o g l e d i c h  
Ferencz; aljegyzővé: I l e r v a c h i c h  Ferencz; kapitánynyá 
's egyszersmind ptnztárnokká : Japrai S p is s i ch Károly; lis- 
cussá : C z e r n i c h  László; főiigyészszé : K o v á k  berencz; 
alügyészszé ’s számvevővé: T e r p u t e c z  Nép. János szinte 
felkiáltással; várnagyokká: Y a g y i c h  István és A r b a n a s z  
János; harmadik eskiitté (kettő a’ voltak közűi hivatalában 
meghagyatván) : C z u n d e k o v i c h  Péter szavazatok’ többsé
gével választattak meg. •— A’ tisztujítást az ujonan-válasz- 
tott gróf’ urnái 50 személyre terített fényes ebéd követte, 
melly alatt Fels, apostoli Királyunk’ lioszű , boldog uralko
dásáért, Fenséges Nádorunk’ ’s az egész Fels, ausztriai Ház 
jóléte- ’s dicsőségéért; a’ nagyméltóságu bán ’s zágrábi püs
pök mi. ő excljok’ , ’s az uj turopolyai gróf egészségéért szá
mos poharak ürittettek harsogó „éljen“ -ek közt.

Zágráb, dec. 14.
Megyés püspökünk nmélt. II a l i l ik  György urnák beveze

tési 's beiktatási ünnepe jövő hónap’ 6ra és 7ére határoz
tatok.

Barlabasseveczi Os eg ovi eh  István ar. sark. vitéz, kir. 
tan. és Dalmát-, Horvát- , Tótország’ itélő-mestere e’ hó
nap’ 6án tiidőgyuladásban meghalálozott.

Vármegyénkben a’ marhadög B u k o v i n a  helységben ismét 
mutatkozik; Z t e r m e c z  és P r a v u t i n a  helységekben pe
dig , ámbár elszigetelvék , mindeddig meg nem szüntethetett.

December’ 17kén délutáni 2 órakor D é v é n n é l  a ' Dunán 
F i n k  bécsi kereskedőnek egy nagy hajója merült e l ,  melly 
katonaruhákkal, nagy mennyiségű czukorral , heringgel stb., 
összesen 2600 mázsával megterhelve épen Pestre szándéko
zott lemenni; azonban emberei mindnyájan szerencsésen meg
ró en eked tek. Mivel a’ Duna’ vize mostanság igen alacsony, 
úgy hogy belőle a’ hajó’ fedele kilátszik, reménylhetőleg a’ 
rajta levő tárgyaknak nagyobb része ki fog szedethetni.

A’ budapesti hajóhíd f. hónap’ 14kén reggeli 8 órakor sze
detett ki.

N. S z e b e n .  December’ 5kén tartott országos ülésben ol 
vastatván a’ tisztába Írott hódolati törv. czikkely és felirat, 
minthogy abban igazítások estek , annak ujbaníratása hatá
roztatok. Minek következésében másnap u. m. december’ 6- 
kán újból tisztába Íratva felolvastatván ’s bepecsételtetvén, 
O Felsége’ eleibe leendő felküldés végett, királyi biztos Ő k. 

Főherczegségének egy biztosság által szokott módon kezébe 
-  szolgáltatott; ki is annak felküldését Ígérni, ’s egyszersmind 

a ’ karokat és rendeket ugyanazon biztosság által felszólítani 
méltóztatott, hogy ezen országgyűlés’ hoszas tartásával 
összekötött hátramaradásokat, költségeket megfontolván, az 
országos tanácskozásra kitűzött tárgyaknak, a’ törvénytől 
világoson kiszabott renddel és móddal leendő felvételét si
ettessék. —• Továbbá a’ 6 szerkesztő és egy bíráló tag’helyé
be a’ választás végbevitetvén, többséget nyertek a’ birálóságra 
gr. D e g e n  f é l d  Otto Kolozs vármegyei, a’ szerkesztőségre 
pedig V e r e s  József Thorda vármegyei, B o é r  Antal Foga- 
ras vidéki, L u g o s i Ferencz zilahi, Gy e r g y  a i Ferencz ko

*) Es nem „turómezői“ ; de ha csakugyan meg akarjuk magyarosítja 
e’ nevet, mit közlő épen nem tart szükségesnek vagy hasznosnak, 
tehát fordítsuk inkább „H a d in e z ő“-vé ; mivel „ T ú r “ a’ hajdani 
szláv népeknél „Mars“-ot,  hadistent, ’s így  „Tu r o p o 1 y  a<( had- 
isten’ mezejét vagy  „hadmezőt“ jelent.

lozsvári, J ó n á s  Dániel kolozsvári, K e s e r ű  Sándor szász
városi követek. ( É r d .  H ír .)

A u s z t r i a .

B é c s , dec. 2 0 -
Ilir szerint Ó cs. kir. Felségének fő hadi segéde, Cl am 

gróf, a’ Johannita-rend’ tiszteletbeli nagy-keresztjét nyerte.— 
Néhány nap óta itt a' cs. várpalota’ tisztelkedési teremében 
Ő Felsége’ parancsára kitétettek egy O Felsége’ által boldo
gult Felséges Atyjának, I. Ferencz Császárnak, állítandó 
emlék’ mintái. A' nézők’ sokasága rendkívüli. — Egyszer
smind a’ birodalmi cancellaria’ épületében látható mostani 
nápolyi királyné őfelségének életnagyságú képe, festve En- 
d e rs tő l .  Ő Felsége itt a’ prágai asszonyságok’ intézete’ fe
jedelemnőjének öltözetében van ábrázolva , a’ főherczegi at
tribútumokkal , úgy, mint Császárné Ő Felségének koroná
zását végezte Prágában. Mint halljuk, e’ pompás kép az em
lített asszonyságok’ intézetének (Damenstift) tanácsteremébe 
van szánva ’s rendeltetése’ helyére legközelebb el fog vitet
ni. — Jól értesített körökben beszélik, hogy J á n o s  cs. k. 
Főherczeg jövő tavaszszal V i c t o r i a  királyné’ koronázására 
Londonba fogna menni. Fájdalom, azon reménység nem tel
jesült,  hogy Ő Fensége az itteni gazdasági egyesületnek 
tegnap tartott ülésében megjelenend. A’ Főherczeg csak né
hány nap múlva váratik ide. — Tegnapelőtt estve fényes iin- 
nepélylyel ülé itt B ai 11 i - T  a t i  t s c h e f f  orosz császári 
nagy követ fejedelmének névünnepét, mellyet a’ cs. k. Csa
ládnak egy részé is megtisztelt jelenlétével. A’ követ ur’ pa
lotája pompásan ki vala világítva. — Erdélyi cancellár ő 
excja szinte tegnapelőtt vala első audientián Ő Felségénél 
’s a’ hitletételre Co l l  o r  ed o herczeg által vezetteték be. 
Ünnepélyes beiktatása e’ napokban fog véghez menni. — A’ 
f r a n c z i á k ’ k i r á l y a ’ é l e t e  e l l e n  k o h o l t  egy  ú j a b b  
m e r é n y n e k  c sak é p e n  m o s t  é r k e z e t t  h i r e  i t t  n a g y  
f i g y e l m e t  g e r j e s z t e t t .

Trieszt, dec. 6 -
Z e n c o v i c h  Ferencz kapitány, ki az ausztriai Lloyd gőz

hajózási társaságnak ,,Lodovico Arciduca d ’Austria“ nevű 
hajóját vezérli, Konstantinápolyból f. e. nov. lökén költ le
velében következő esetről tudósít, melly bennünket épen olly 
nagy bámulattal mint boszusággal tölt el. Az említett hónap’ 
lOkén vitorlázott el a’ nevezett kapitány Syrából esti 7 óra
kor, ’s más nap reggeli negyedfél órakor a’ scioi csatorná
ban volt párvonalban a’ Capo-bianco hegyfokkal, midőn a’ 
tiszta holdvilágnál körülbelül négy miglienyi távolságra egy 
gőzhajót vett észre. A’ nyugott tenger és tökéletes szélcsend, 
valamint a’ világos holdfény is, az utazók’ egy részét a’ fe
délzetre csalá, a ’ mindig közelebb nyomuló gőzös’ szemlélése 
végett; de ez a’ Lodovicóval párvonalba jutván, irányát meg
változtatta ’s előrészével amannak közepe felé evezett. Zen
covich kapitány mindjárt észrevevé e’ szabálytalan fordula
tot 's tüstint megragadá a’ kormányt és a’ hajót nyugatra 
fordítá, hogy a’ történhető összeütközést elkerülje. De a’ gő
zös , melly a’ franczia kormány’ ,,Dante“  nevű hajójának is
mertetett, 160 lóerejii gépelyének egész súlyával a’ Lodovico' 
hátrészének jobb oldalába ütközött, ’s gépelyét meg nem 
állítva, azt folyvást egyenlő erővel rongálta. Sem a’ kapitány’ 
és hajóslegények, sem az utazók’ szünetlen kiabálása nem 
vala képes a’ franczia gőzöst feltartóztatni, úgy hogy az uta
zók már fegyvertakartak ragadni, e’ tettet megboszulandók, 
’s őket csak Zencovich kapitány’ okossága csillapithatá le. 
A’ Lodovico’ anyagi kára, mellyet dologértők törvényesen be
csültek meg, több ezer forintra tétetik; de sokkal nagyobb 
azon hátramaradás, mellyet a’ társaság ez eset miatt szen
ved. A’ társaság, hogy e’ bajon a’ mennyire lehet segíthes
sen, hathatós eszközöket vön elő. Zencovich kapitány a’ cs. 
kir. ausztriai főconsulhoz ellenmondását beadván, a’ társaság 
eziránt bővebb felvilágosítást vár, hogy magának elégtételt 
szerezhessen. ( A u s z t .  L lo y d . )

lagybritaimia.
A’ királyné megtette már ez első lépést koronáztatása’ elő

készületeire , minthogy koronát parancsolt készíttetni. Ez 
kisded leend, ’s mint E r z s é b e t királyné’ képein látható, 
a’ fej’ hátulsó részén fog hordatni. Czifrázatai rózsa, bogács 
és lóher — a’ három egyesült ország’ jelképei — ugyszinte 
tölgy! evél ’s liliom leendnek. O felsége e’ koronát megkoro- 
náztatása után hihetőleg más ünnepélyes alkalmaknál is, 
mintpéldáúl a’ parlament’megnyitásánál, hordozandja. Az or
szág’ koronája, mellyel elődei koronáztattak, ő felségének 
egészen vállaira esnék, ’s azt; ha ki akarnák párnázni, a’ 
hatás, m in ta ’ ,,Globe“ megjegyzi, még magokat a’ pairliáz’ 
komoly tagjait is megnevettetné.

A’ felsőház’ minapi vitatkozási’ alkalmával Irland’ mostani 
állapotja fe le tt ,  R o d e n  1. lényegileg a’ következőket mon

DECEMBER’ 33. 183».
Feltételek:

Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4 
ezüst forint, postán borítékkal 4  fr. 24 kr. —  —  
Előfizethetni P o z s o n y b a n  a’ k ia d ó  tu la jd o n o s 
n á l , W ig a n d  K á r o ly  V r i d r i k ' házában; P e s t e n  
E i i s k ú t i  L ä n d e r e r  L a jo s ' könyvmiihelyébon, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az  
értekezések e’ czíni alattküldetendők: ^ A '  H írn ö k*  
s z e r k e s z tő  h iv a ta lá n a k .  P o z s o n y b a n .* — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy sze
mélyességek fel nem vétetnek.

dotta: girlandban a’ törvény holt betű. A’ legutolsó hat hét 
alatt Irlandban 13 gyilkosság történt; ezenkívül 25 grófság
ban tétettek betörési és gyilkolási merények tűzi fegyverek* 
elrablása végett. Mindezen büntettek azon összeesküvésnek 
eredményei, melly Irlandban már régóta , noha különböző 
nevek alatt létez, 's mellynek czélja nem egyéb, mint a’ pro
testánsok életének és szabadságának semmivététele ’s a’ pro
testáns vallás’ gyakorlatának megakadályozása. (A’ szónok 
itt egy sereg gyilkosságot 's egyéb csínyt hord fel, mellyek 
e legújabb időben Irland’ különböző részein , de kivált Sligo 
és 1 ipperary gróíságokban történtek.) Én a’ nemes grófhoz 
(IVIulgravehez) az emberiség’ nevében fordúlok és kérdem, 
valljon nem múlhatlanúl szükséges e mindezen iszonyoknak 
véget vetni ’s az ezen Ínségeket okozó political cziinborasá- 
gokban résztvetteket minden hivataltól elmozdítani; és ha 
kérelmem a’ nemes grófnál sympathiára nem talál, akkor 
azon nemes viscounthoz (Melhournehoz) fordúlok, ki a’ kor
mány’ elején áll ’s ki a’ trónhozi viszonyainál ’s a’ népnek 
érdemlett szeretőiénél fogva több hatalommal bir, mint a' 
hannoverai háznak trónra-jutása óta valaha minister birt. 
Használja a’ nemes viscount nagy befolyását a r ra , hogy a’ 
Protestantismus „ne kapjon illy erős csapásokat,“ mert a* 
Protestantismus a’ népnek védfala, ennek köszöni a’ nemzet 
minden áldásait, sőt a’ protestantismus az, mellynek a' ea- 
tholicusok azon szabadságokat, mellyckkel most élnek, kö
szönhetik. A’ házat pedig kérem, vegye Irlandnak mostani 
állapotját a’ legkomolyabb fontolatra.“ — M úl g r a v e  lord 
a’ többi közt ezeket feleié: ,,A’ nemes gróf azzal vádol min
ket, hogy Irlandban valamelly összeesküvésnek pártolói és 
gyámolitói vagyunk. Ha ő ezzel azt akarja mondani, hogy 
az irlandi kormány valamelly tiltott társaságnak léteiében és 
munkálatiban részt vett, vagy csak azokat elnézte, akkor én 
e’ vádat a’ legnagyobb boszankodással tolom magamtól vissza. 
A’ nemes gróf csupán saját kezességére állítja , hogy Irland
ban egy messze elágozó összeesküvés létez. Uraim, ezen or
szágban mindenha létezett bizonyos egyesülés a’ földbirtokra 
és földbérlésre nézve; de hogy most akarmelly egyesület 
állna fen , mellynek csak legkisebb egybeköttetése is volna 
politicai czélokkal, azt egyáltalában tagadom. A’ nemes gróf 
esküt említ, melly által egy illyes társaság összetartatnék; 
én semmi illyes esküről nem tudok, semmi illyes társaságot 
nem szenvedek meg, és azt mondom,  hogy Irlandban nem 
létezett még kormán}7, melly hasonló társaságok’ elnyomá
sára elszántabb volt volna mint az enyém. De a’ politicai in- 
gerlettség’ megszűnése még nem olly tökéletes, hogy néha 
a’ vélemények ki ne törnének. Mi a’ kormány és kormányzot
tak közt kölcsönös bizodalrnat akarunk helyreállítani , ’s be
folyásunk azon meggyőződésen alapúi, mellyel az egész ir
landi nép a’ felől van, hogy az angolok egyesülni fognak 
Irland’ részére azon igazságot eszközleni, mellyet az ezelőtt 
nem tapasztalt. Uraim, midőn az ember valamelly ország
nak nyugodalmáról beszél, akkor annak mostani állapotját 
össze kell hasonlítani előbbi, vagy valamelly más ország’ 
nyugodalmával. A’ kényszeritő-billnek kibocsátása előtti hat 
hónapban (1S32 octoberétől 1833 martiusáig) a’ főben járó 
büntettek’ száma Irlandban 6355 volt; mig a’ legutóbb lefolyt 
téli hat hónap alatt nem ment többre 2385nél. (Halljuk! hall*- 
juk !) —- 1832dik évnek első kilencz hónapjában a’ bűntettek’ 
száma 7460 volt; 1833ban 6547re szállott le; 1834. 6016- 
r a ; 1835ben (P e e l  és W e l l i n g t o n ’ rövid ministersége 
alatt) 6645re rúgott fel; 1836ban már ismét 5348ig szállott 
le; ’s a’ folyó év’ kilencz első hónapjában mindazon förtel- 
mek’ száma , mellyek a’ nemes grófot olly keserű panaszokra 
fakaszták, nem volt több 3748nál. (Nagy tetszés.) Én sok 
ollyan férjfinak, ki az irlandi eskütt-törvényszékek’ folyamit 
és vitatkozásit tökéletesen ismeri, szava után bizonyosokká 
tehetem lordságtokat, miképen ők nem hiszik, hogy Irland
ban csak egy gyilkosság is történnék vallás miatt. Ha vala- 
melly catholicus bérlő elűzetik ura által földéről , ’s az pro
testánsnak adatik bérbe, akkor ez utóbbi a’ bérföld’ elfogla
lásáért öletik meg, nem pedig azért, hogy protestáns. (Hall
juk! halljuk!) Az, hogy az uj bérlő protestáns, itt merő 
esetlegi körülmény. Irland’ szerencsétlen állapotjának fő 
oka a’ földesur és földbérlő közötti viszony; Angliában e’ vi
szony a’ kölcsönös részvétnek viszonya, függés nélkül; Ir
landban ellenben csaknem mindig tökéletes függésé, a’ rész
vétnek legkisebb árnyéka nélkül. Midőn aztán általányos par
lamenti választások következnek, a’ conservativ párt néha 
olly jeleitekkel áll elő a’ különböző kerületekben, kiknek 
a’ megválasztatáshoz legkisebb kilátásuk sem lehet. Ez a’ 
földesur és bérlő közötti idegenkedést rendkívül neveli, egy
szersmind az ország’ csendét háborítja , sőt fel is forgatja. 
Szükség, hogy lordságtok azon saját helyezetet is ,  melly- 
ben most az irlandi néppárt van, szemügyre vegyék. Az or
szág’ évkönyveiben legelső e’ mostani eset, midőn t. i. azon 
párt az angol kormánynyal tökéletes egyességben van és sem
mit sem óhajt forróbban, mint hogy a’ brit igazgatásnak



szintolly szilárd mint becsületteljes gyámolitást adhasson. 
Mi azon tanácskozásokat illeti, mellyeket kormányom 0  Con- 
nellel tartott, én ezt a’ tettet önkényt megvallom, mert, 
mintán ő az irlandi népnek szivét és szeretetét bírja, én azt 
(a’ vele tanácskozást) csak a’ legnagyobb nyereségnek, nem 
pedig gáncsot érdemlő dolognak tarthatom. De hogy 0  Con
nell rajtam uralkodnék, kötelességem’ teljesítésében vezetne, 
vagy hogy rám akarmi egyéb befolyással volna saját jogér
zetem 's meggyőződésemen kívüli azt itt lordságtok és ugyan
azon nemes grófnak (Roden) , ki engem ezzel vádolt, szine 
előtt tagadom.“ (Halljuk ! halljuk !)

London, dec. 2-
R u s s e l l  lord tegnap az alsóházban egy beszédét kö

vetkező szavakkal rekesztébe: „Mindazonsérelmeken, mely- 
lyeket Irland századok óta szenvedett , mindjárt egy parla
menti oklevéllel nem segíthetünk; minden, a’mit tehetünk, 
csak az, hogy egyenes lélekkel, részrehajlatlanul és jóakaró- 
lag bánunk a’ nép’ azon részével, mellynek mi épen olly mér
tékben vagyunk képviselői, mint más résznek ; akkor Irland’ 
helyzetéért nem keilend többé pirulnunk.“ Ebben, megjegyzi 
a’ „Times,“ a’ minister’ szájából, hihetőleg a’ nélkül hogy 
maga is észrevette volna, egy fontos alkotmányi igazság sza
ladt ki. Igenis az angol parlamenttagok szintolly képviselői 
Irlandnak mint JNagybritanniának, ’s az irlandi tagok szint
úgy képviselői Nagybritanniának , mint Irlandnak; de épen 
ez a' legpontosabb’s eldöntőbb felelet azon tudatlan állításra, 
hogy a’ nagybritanniai nép , ha pénzét ’s iigyekezetét az ir
landi választások’ jogszerűségének megrostálására fordítja, 
jogai’ ’s érdekei’ határin túl lép ’s összeesküszik egy más 
nép ellen; nincs választás Irlandban, melly egyszersmind min
den angolt ne érdekelne, és egy illy választás sem lehet bár- 
melly angolra nézve érdektelen.

Az a l s ó h á z n a k  december’ 5kei ülésében V e r n e r  ezre
des, ki ezelőtt néhány hónappal hivatalaiból mint Tyrone ir
landi grófság’ helytartója 's békebirája kitétetett, mivel egy 
lakomán „a ’ diamondi ütközetre“ áldomásozott, az iránt tön 
indítványt , hogy az azt illető levelezés’ másolata a’ ház’ asz
talára tétessék. Az indítvány elfogadtatott, miután az irlandi 
főtitoknok M o r p e t h  lord kinyilatkoztatta, hogy neki nin
csen ellenvetése. A’ tanácskozások’ folytában Yerner ezredes 
nagy tűzbe j ö t t , midőn S p r i n g - R i c e  olly férfiakról szóla, 
kik égő iiszköt vetettek a’ gyúlékony anyagok közzé ’s a’ tör
ténetírást nem arra használták, hogy belőle hasznos tanul
ságokat, hanem hogy a’ pártszenvedélyek’ fellobbantására 
szolgáló eszközöket merítsenek; ki a’ történetírással igy bá
nik , olly barbárhoz hasonló, ki a’ háborúban a’ kutakat meg- 
mérgezi.— Verner annyira elfelejtő magát, hogy parlament- 
kiviili lépésekkel fenyegetőzék , minek következtében hatha
tós szavakkal kelle az elnöknek őt rendre utasitnia.

Az i r l a n d i  v á r o s  h a t ó s á g i  t ö r v é n y j a v a s l a t  (cor- 
porationsbill) , mellynek behozására az alsóház R u s s e l l  J. 
lordnak f. e. december’ 5én engedőimet adott, épen az, melly 
már két ülésben a’ háztól elfogadtatott, de a’ lordok’ ellent- 
állása miatt nem létesült. A’ törvényjavaslat’ elve felett már 
háromszor szavaztak, ’s a’ többség, mellyel az a’ háztól min
denkor elfogadtatott, először 64, aztán 86, ’s utoljára 80 
szó volt. S h a w u r ,  az irlandi toryk’ fő szónoka oda nyilat
kozott, hogy ő a’ törvényjavaslat’ behozásának nincs ellene ; 
egyszersmind a’ kérdésnek békés utoni elintézésére hajlandó
nak mondá magát.

Az alsóház’ december’ ödikai ülésében S m i t h  O' Br i en ,  
Limerick grófságnak követe, egy kérelmet nyujta be azon 
toryaláirások ellen , mellyek az irlandi szabadelmii követek’ 
választásai’ feldöntésére valónak irányozva, ’s a’ ház’ figyel
mét különösen B u r d e t t ’ viseletére fordítá , ki azon czélra 
20 font sterlinget irt alá ’s igy olly ügyben tette magát párt
t á , melly felett mint parlamenti tag biróskodhatni fog. A’ 
kérelem azon kívánattal végződik, hogy a’ ház vétesse vizs
gálatra mindazt, mi a’ nevezett aláírásokban az ország’ tör
vényeivel, a’ parlamenti szokásokkal, az alsóház’ kiváltsági
val ’s a’ brit és irlandi választók’ jogaival ellenkezik. O’Brien 
a’ kérelem’ kinyoinatását ’s a’ ház’ asztalára tételét hozza ja 
vaslatba , fentartván magának, hogy más nap a’ ház’ figyel

M a g y a r o r s z á g i  j á t é k s z í n e k r ő l .
(Beküldetett.)

Nehogy a’ Ilirnök’ 46dik számában hirlelt adatok, tudós 
szerzőjüknek szándéka ellenére, a miről tökéletesen meg va
gyunk győződve, az olvasót balvélekedésbe ejtsék, ’s nemze
tünket is késői kifejlődéssel igazságtalanul vádolják, mintha 
a j á t é k s z i n i  e l ő a d á s o k n a k  l e g r é g i b b  n y o m á t  Ma-  
g y a r o r s z á g b a n  cs ak  1636dik é v b e n ,  és ne m e l ő b b ,  
e z t  is t ő t  n y e l v e n  a’ k o r p o n a i  e v a n g e l i c u s  d i á 
kok á l t a l  l e h e t n e  t a l á l n i ,  azok’ elébe helyezem jelen 
tudósításomat.

A’ színészi miivészségnek több nemei lévén, csak a’ drá
mai és gymnasticai előadásokat említem. Ezek, mikép az 
emberiség’ kifejlődéséről és a’ művészetek’ történetéről irt 
könyvek bizonyítják, napkeletről szintúgy, mint a’ t e r m é 
s z e t i ,  l e l k i  és e r k ö l c s i  v i l á g o s o d á s ,  vevén eredetű
ket, a görögökre, ezektől a’ rómaiakra szállottak; innen 
pedig idővel az egész emberiségre kiterjedtek. Ila magyar 
nemzetünket E t e l e  (Attila) alatt virágzottnak — mit én 
tudományos okoknál fogva hiszek — elismerjük, már annak 
udvarában nemzetünk a’ gymnasticát gyakorlottá, diák és 
görög szerzők bizonyítása szerint, kiknek tanúságait a’ né
hány századdal későbben szerkesztetett legdicsőbb német 
költés a’ „ N i e b e l u n g e n “  ének is erősíti, leírván azon 
nagy harezjátékot (Tournier), mellyet a’ kunok több kül
földi nemzetekkel Etelének menyekzőjekor Etzelburgban, mos
tani O Budán, tartottak.

Magyar őseinknek mikép vitézség a’ hadban, úgy az erre 
szükséges gyakorlás, azaz a’ küzdés és bajvívás békesség’

mét e’ kényes tárgy’ bővebb vitatására kérhesse ki. P e e l  R.
az indítványnak (a’ kérelem’ kinyomatásának) ellene nyilat
kozik. O’C o n n e l l :  „Én e’kinyomatást annál szükségesebb
nek tartom , mivel a’ háznak óhajtania kell, hogy tudja azon 
tagjai’ nevét, kik az érdeklett aláírásokban részt vehettek. 
(Tetszés.) A’ tisztelt baronet (Burdett) nyiltsziviiséget és 1 
őszinteséget mutato tt, midőn nem tartózkodott egy olly ször- 
nyeteges te tte t ,  miilyen az ,  hogy valamelly tag egy válasz
tási kérdésben párt és biró legyen egyszersmind, nyíltan 
megvallani. Nem lehet tagadni, hogy bizonyos emberek’ ma- 
gokviselete nem a’ legangolabb. Reményiem, a ’ ház semmi 
illetlent sem találand abban, hogy olly kérelemnek kinyoma- 
tását meghagyja, mellyből ki kell tetszeni, mellyik részen 
van az igazság és becsületesség.“  (Halljuk!) S t a n l e y  1.: 
„Szeretnék még tisztelt barátom (Burdett) előtt szólani, hogy 
a’ házat arra bírjam : ne ereszkedjék még ma mélyebben a’ 
kérdésbe, azaz annak elhatározásába, van e valamelly indi
viduumnak, vagy az individuumok’ valamelly osztályának jo
ga egy választási kérelem’ költségeihez aláírás’ utján járulni 
vagy nincs.“ (Tetszés az oppositio’ részéről.) Némi megjegy
zése után a’ főügyvédnek, ki szinte támogatta az indítványt, 
maga B u r d e t t  kezde szólani: „Kinyilatkoztatom, úgy mond, 
hogy én ezen kérelem’ sorsával semmit sem gondolok; hanem 
az azt benyújtó tisztelt t a g , úgy látszik, kévéssé ismeri azon 
kölcsönös tekinteteket, mellyekkel e’ háznak tagjai egymás 
iránt tartoznak, mert ő engem annak benyujtandásáról előre 
egy szóval sem értesített. Parlamenti hoszű pályámon illyes- 
mit még nem tapasztaltam. A’ min azonban leginkább cso
dálkoznom kell, az, hogy Dublinnak tisztelt és tudós követe 
(O’Connell) támogatja az indítványt, ’s az érdeklett aláírá
sokat valamelly nagy bűn és összeesküvés gyanánt akarja ki
adni. A’ tisztelt és tudós tag felejti  ̂ hogy épen ő a’ legnagyobb 
barátja mindennemű egyesületeknek, ’s hogy számtalanszor 
kiáltó az irlandiaknak : „Izgassatok! izgassatok! izgassatok! 
egyesítsétek erőiteket!“ (Kaczaj és tetszés.) A’ kérelem mel
lett tett észrevételei csak járatlanságát mutatják e’ háznak, 
mellyhez tartozik, szokásiban ’s még inkább magának a’ fen- 
forgó kérdésnek mivoltában. En lélekismeretben kötelesnek 
érzettem magamat, e’ ház’ némelly tagjainak, kiknek állása 
felette kétséges, alkalmat szolgáltatni arra,  hogy e’ házban 
ülhetési jogukat bebizonyíthassák. ítéletem szerint ezen kétes 
tagoknak mindaddig minden szavazástól tartózkodniok kelle
ne, mig joguk tisztába hozatik. Fin a’ kérelem’ kinyomatá- 
sát ellenzem.“ — Most O’C o n n e 11 áll fe l , de azonnal va
lamennyi tory tag felkiált: „szólott már! szólott már!“ A’ 
ministerialisok „rendre! rendre!“ kiáltozással válaszolnak. 
O’C o n n e l l :  „Némi felvilágosításokat kell adnom. (Szólott 
már! szólott már!) Jogom van nyilatkozni, vagy a’ kérdés’ 
elhalasztását kívánni. . . “  A’ toryk kaczagnak, a’ ministeria
lisok erősen halljuk-oznak. A’ szónok (elnök) kinyilatkoztatja, 
hogy O’Connell urat illeti a’ szólás; de ez alig nyitja ki szá
j á t ,  a’ toryk megújítják a’ kábító zajt;  O’Connell kénytelen 
hallgatni; Hu me hasonlóképen. A’ szónok erőködik csendet 
szerezni , de ó sem hallgattatik. Miután a’ lárma egy kissé 
csillapult, FI in dl ey szólal fel: „Azt kérdem, valljon ab
ban , mit a’ ház ma tapaszta lt , egy jelét kell e látnunk azon 
részrehajlatlan igazságszeretetnek, mellyet a’ tisztelt baro
net mindenben kíván követtetni; vagy talán e’ mai jelenetben 
valami van , mi a’ becsülettel nem fér meg egészen , ’s melly 
miatt a’ tisztelt baronetnek sem a’ mostani, sem az e’ tárgy
beli jövő kérdések fe le t t , legalább is karácsonig , nem illik 
szavazni?“ (Halljuk!) — B u r d e t t  erre feláll, meghajtja 
magát a’ szólott tagnak, veszi kalapját ’s a’ ház’ közepén, 
annak egész hoszában , mind a’ két oldal’ kábító tetszéskiál- 
tási közt, végigmegy, a’ korláthoz érve, az elnök és a’ ház 
iránt meghajtja magát ’s eltávozik. A’ nézők a’ karzatról el
távolíttatván, a’ kérdés szavazat alá bocsáttatik, ’s azon in
dítvány, hogy a’ kérelem kinyomattassék, 234 szóval 203 
ellen (ministeri többség 31) el f o g a d t a t i k. A’ leirt jelenet 
a’ házban nagy benyomást tett. — J. R u s s e 11 lord abbeli szán
dékát nyilatkoztatá, hogy az ülések’ elhalasztását hozandja in
dítványba a’ karácson előttinaptól febr. l ig ,  úgy hogy aztán 
februarius’ 6kán a’ benyújtott választási kérelmek’ vizsgálata

idején tulajdon foglalatosságuk volt, mellynek űzése végett 
még messze földre is elvándorlottak. Jeles emléke ennek egy 
Angolországban (mint előbb B e r z e v i c z y ,  utóbb gedig P e- 
t r o v i c s  F’ridrik , utazásaikban említik) fentartatott írás, 
mellyben jelentetik, hogy V. I s t v á n  magyar király’ idejé
ben egy angol királyné’ menyekzője’ alkalmával a’ magyarok 
nemzeti harezjátékot adtak.

Gymnasticának egyik neme a’ f u t á s b a n !  vetekedés is; 
ennek példáját adja szintazon V. István király, ki egy udvari 
tisztjének szülöttjét azért, hogy saját királyi leányát a’ fu
tásban raegelőzé, maiglan fentartatott oklevéllel jutalmazta

A’ drámák’ előadását hazánkban már a’ XII., de a’ XIII. 
században még inkább gyakoroltatottnak tarthatjuk, kétség
kívül csak azon móddal, mikép azok Olasz- és Francziaor- 
szágban divatoztak, melly nemzetekkel hazánk, mióta Sz.- 
I s t v á n  a’ római pápák’ pártfogását Ot t o  császár által meg
nyerte, és következő királyaink nápolyi és párisi udvarból 
nŐ8ztek, szünetnélküli összeköttetésben és közlekedésben volt. 
M á t y á s  királyunk’ idejéig csak állíthatjuk, de tőle kezd
vén , már hitelesen is bebizonyíthatjuk, hogy a’ magyar kir. 
udvarban szinészeti előadások divatoztak, mert Mátyás’ hit
vesének arragoniai B e a t r i x n e k  Fejérvárra és Budára köl- 
töztekor miilyen gymnasticai és drámai mutatványok adattak 
elő, azt e’ menyekzőt környiilállásosan leiró olasz szerzők 
nekünk l'entartották.

II. ü l á  s z l ó ’ és II. L aj o s’ idejében pedig több nyomaira 
akadunk a’ nálunk divatozott színészetnek. — 1490dik évből 
fentartatott azon dráma, mellyet a’ hires csillagvizsgáló 
J o a n n e s  R e g i o m o n t a n u s  adott elő V i t é z  János esz

szokott módon kezdetnék el; mivel ó az eddigelő beérkezett 
kérelmek’ számában (a’ tory részről 28 , a’ ház’ ministeri ré
széről pedig 36) és tartalmában nem lát okot, miért kellene 
valamelly rendkívüli bánásmódot javasolni. C. Bu l l  er  azon
ban megmaradt a’ mellett, hogy jelentett indítványát előa- 
dandja , mire a’ legközelebb következő napok’egyike határoz- 
tatott. Ezen ülés általában igen zajos volt, úgy hogy a’ vi
tatkozás’ folytában több ízben hiába veté közbe magát az el
nök , mert szava illő meghallgattatásra ’s engedelmességre 
nem talált. —

Az alsóház’ december’ 7kei ülésében Ev a n s  ezredes át- 
adá a’ westminsteri radicalgyiilekezetben néhány nap előtt 
készített kérelmet a’ titkos szavazás’ megadatása , terjedtebb 
választójog’s a’ parlamenttartás’ megrövidítése iránt. Ezután 
az elnök az utolsó éjjel történtekről tett panaszt, azon meg
jegyzéssel , míkép sajnálkozva látja azokból, hogy ő az egész 
ház’ bizodalmát nembirja; végre oda nyilatkozék , hogy ama’ 
történetek’ legelső megújulása’ esetében szoros kötelességé
nek tartandja , magas hivatalát letenni. A’ ministeri padok
ról A b e r c r o m b y  urnák hangos tetszést kiáltának. Erre O’
B r i e n  kele föl, hogy sir Fr. B u rd  e t  t’ magaviseletére néz
ve , ki mint parlamenti tag a’ conservativ választó-pénzgyüj- 
teményt aláírta , azon indítványt, mellyre az előbbi estve 31 
szó’ többségével hatalmaztatott meg, előadja. A’ baronet ur, 
úgy mond,  ez által a’ ház’ feddését érdemié; minélfogva ó 
(O’Brien) azt javasolja , hogy a’ dolog’ megvizsgálására egy 
külön biztosság neveztessék ki. Ed. L. B u l w e r  az indítványt 
pártolá, Burdett’ magaviseletét fölöttébb alkotmányelleninek 
állitván. „A’ tisztelt baronet — úgy mond — 35 esztendőre 
talán vissza fog emlékezhetni? Akkor, épen december’ 6di- 
kán , e’ házban egy kérelem adatott be, mellyben Middlessex’ 
egyik akkori követe’ választása ellen tétetett panasz. Erre egy 
bizonyos baronet felállván , azon határozatot hozá indítvány
ba : „hogy pénzt Írni alá valamelly a’ parlamenthez intézen
dő kérelem’ támogatására illetlen ’s a’ parlamenti kiváltságok’ 
megsértése.“ És ki tévé ezen javaslatot ? Nord-M iltsnek ak
kori igen tisztelt követe, sir F. Burdett. (Hangos tetszés a’ 
ministeri padokról.) En egy öreg emberről hallottam , ki azon 
feltétel alatt, hogy megifjodik, arra ajánló magát, hogy egész 
személyes ugyanazonságáról , minden emlékezeteiről , régi 
barátiról, minden előbbi viszonyairól, véleményeiről’s haj
landóságairól lemond. A’ tisztelt baronet, velem átellenbed, 
épen ezen esetben van,  csak azon különbséggel, hogy ő ön
magának illy megtagadásáért nem lett fiatalabb. (Kaczaj és 
tetszés.) De lemondott egész múltjáról, elvesztette minden 
előbbi barátit ’s fájdalom, mint politicos, becsületes nevét 
is.“ (Halljuk, halljuk!) Miután a’ főügyvéd (attorney-gene
ral) az indítvány ellen ugyan , de egyszersmind az érdcklett 
aláírások’ gáncsolásával szólott, maga sir B u r d e t t  állott 
fel. Ő a’ Bulwer által ellene felhozott politicai hittagadást 
azon nyilatkozással akarta szépíteni, hogy az ő radícalismusa 
csak fiatalkori balgatagság volt (min azonban , mint a’ „Sun“  
megjegyzi, még a’ conservativek közűi is sokan csóválták fe
jőke t,  mert a’ nemes baronet ötven esztendős volt már, mi
dőn még a’ köz választójog’s az egy éves parlamentek mellett 
buzgott); a’ választáskérelmek melletti aláírásokban pedig 
épen semmi törvényelleniséget sem látott, a’ minthogy az ő 
1802ben t e t t ’s Bulwer által felhozott indítványának sem lett 
egyéb következése, mint hogy őt érte Sheridan kinevette ’9 
azt a’ ház egyértelmiileg félrevetette. További része Burdett’ 
beszédének személyességekből állott O’Connell ellen, ki sze
rinte, hogy a’ választásokra hathasson, gonoszabb terroris- 
must hozott be Irlandban, mint hajdan a’ franczia Robespi
erre, úgy hogy a’ becsületes lelkű protestánsnak nem marad 
egyéb hátra, mint magát és egyházát minden lehető módon 
védeni. A’ ministeri padok’ kaczagása közben Burdett ur azt 
állítja, hogy ő többet tett Irlandért mint O’Connell. Végre 
Russell 1. ellen fordult, kit azzal vádolt , hogy szavára és 
tetteire huszonnégy óráig sem lehet építeni. Fia a’ főügyvéd 
az ő (Burdett’) viseletét törvénysértőnek tartja , indítson el
lene p o r t , idézze őt törvény’ elejébe. (Tetszés a’ toryrész- 
ről.) — O’C o n n e l l  egy nyomatos beszéddel válaszolt a’ 
baronetnek, mellyet a’ liberális lapok e’ szónok’ legjélesb

tergomi érsek’ udvarában „L u d u s P a n n o n i e n s “ czím alatt, 
’s Bécsben ugyanakkor W i n t e r b u r g e r  János által kinyo
matott. — A’ I l u n y a d y  Mátyás’ udvarában gyakoroltatott 
kakasküzdést leírja J o a c h i m u s  Vá d i  a n u s ,  úgy a’ mint 
szemmel lá t ta , „Gallus pugnans“ czímii könyvében, mellyet 
Bécsben V i e t o r  által 1514d. évben adott ki. — 1515ben
II. M á r i a  királyné’ udvarában előadatott az erkölcs’ és gyö
nyörűség’ vetekedése, mellyet a’ szerint B e n e d e k  fejérvári 
kanonok (Benedictus Chelidonius) Bécsben Vietor’ betűivel 
4 rétben nyomatott k i . — Szinte 151 5ben G r a f f i n  geT -Far
kas hazánkfiának muzsika-harmóniája M. A u r e l i u s  P r ü 
den  t i n s ’ ódáira azaz énekeire Bécsben hasonlóképen Vie
tor által nyomtattatott. — 15l7ben F r a n k f u r t e r  Bertalan 
pozsonyi fi Bécsben Vietor által adott ki illy czímii drámát 
„ C o m o e d i a  g r i l l u s , “  mellyet B r a n d e n b u r gi György
nek, II. Lajos király’ fóudvarmesterének ajánlott.

A’ szinészeti előadások mennyire felkaptak 11. Ulászló és 
II. Laj os’ udvarában, az akkori történetírók, jelesen T u b  e rő  
és többek nem csak bizonyítják, hanem szerfeletti fizetősö
ket hazánk’ romlása’ okainak is méltán tulajdonítják. Gyűj
teményemben van egy N. N. nürnbergi költőnek remek rajzo
latokkal hímezett és ékesen le ir t ,  ezen időből ugyan, do 
már a’ mohácsi veszedelem után készített drámája „ H e r 
en li  s c u s ki az előszóban nem csak a’ királyi, hanem
több más gazdagabb udvarokban is hazánk’ nagyainál diva
tozó szinészet-, muzsika- és tánczgyakorlásokat bizonyítja, 
’s nyilván vallja, hogy ezen művészeti tárgyak’ tanítása vé
gett költözött Magyarországba ’s csak a’ török háborúnak nem 
reménylett kiütése és hazánknak rögtöni felháborodása mi
att kénytelenittetett visszamenni.



beszédei közzé számítanak. Végül Hu s s  el  1 lord az indít
vány ellen nyilatkozott ugyan , de a’ fenforgó aláírásokat 
mind erkölcsi mind jogi tekintetben szintúgy roszalá mint a’ 
főügyvéd; egyszersmind azon óhajtását fejezé ki , hogy O’
Brien az indítványt önkint huzza vissza; azonban azt P e e l  
nem engedvén és szavazást sürgetvén , ez megtörtént ’s az 
indítvány 331 szóval 121 ellen — minthogy a’ ministerek ’s 
legközelebbi párthiveik is ellene szavaztak — félrevettetett.

A’ hírlapokban ez utóbbi időben W a t e r f o r d  marquis 
gyakrabban emlittetett, ki annyi pajkos és vakmerő csínyt 
követett el ’s Norvégiában egy éjjeli őr által csaknem agyon
veretett. Egy londoni hírlap most arra figyelmeztet , hogy 
mind a’ mellett e’ lord’ characterének jó oldalai is vannak ; 
igy tudva van, hogy nagy jövedelmeinek felét rokonai’ fel
segítésére fordítja, ’s hogy az esztendő’ legnagyobb részét jó
szágain Irlandban tölti. Több ezer irlandiak, kikkel jót tesz, 
sajnálták volna halálát. A’ kalandokhoz vonszódó kedve már 
korán csodálatos ötletekben mutatta ki magát. Ezelőtt 2 vagy 
3 évvel saját sebes hajóján (yacht) Amerikába egy utat tett, 
hova még soha egy illy kicsiny hajón nem utaztak. Egyik ir- 
landi várában egy pár szelíd oroszlánt ta r t ,  inellyek szobá
jában járnak fel ’s alá, ’s mellyekkel ő mint vadászkutyákkal 
bánik. Az idén egy menagerie’ felügyelőjétől egy tigrist vett 
’s azt kötéllel kocsijához kötvén, vitte magával haza (?) A’ 
múlt télen Afrikába szándékozott oroszlánvadászatra , de ez
zel utóbb felhagyott. A’ lord 26 éves, erős mint az orosz
lán, 's jeles neveltetést kapott.

Fraiiczlaország1.
Paris, dec. 9.

Az ausztriai cs. k. követnek ma délelőtt volt szerencséje, 
ő felségének egy privát audientián fejedelme’ részéről S á n 
d o r  ausztriai föherczeg ő fensége’ halálát hirüladó iratát be
nyújtani. A’ király e’ haláleset’ következtében hétnapi gyászt 
veend fel mától kezdve.

A’ „Moniteur“ dec. lOdikén Nem o u r  s hg. útjáról követ
kezőleg ir: „Nemours kir. herczeg e’ hónap’ Sdikán „ Phare“ 
gőzhajón Havrebe érkezett, még gyöngélkedve azon baleset’ 
következésében, melly őt útjában érte. T. i. a’ felette viharos 
tengeri utón egy hirtelen iitődés által a’ herczeg elsiklott 's a’ 
hajó’ fedelén elesvén, bal karját eltörte. Sietünk jelenteni, 
hogy ezen esetnek nagyobb következései nem lettek, ’s hogy 
ő kir. fensége az illyen sebekkel különben járni szokott bajok
ban sem szenvedett. A’ veszély, mellyben a’ hg. forgott, újabb 
alkalmat adott neki bátorsága’ ’s hidegvérüsége’ kimutatására. 
— Azon pillanatban, mellyben a’ herczeg Oranból kiindult, 
ellenkező szelek, mellyek a’ hajót a’ kikötőbe kétszer vissza- 
liajták, G i b r a l t a r  felé ragadák őt, a’ különben T o u I o n 
nak szándékozót. E ’ körülményekben a’ herczeg, ki Oranban 
semmi tudósítást sem kapott Európából, elhatározá, Ilavren 
keresztül utazni vissza, attól tartván, hogy különben a’ közép 
tengeren folyvást dühödő ellenszelek miatt nem fog idején 
Párisba érhetni, hogy a’ királyt a’ kamarák’ megnyitására ki
sérhesse. — Azon levelében, mellyben a’ herczeg felséges 
atyját Havrebe megérkeztéről tudósítja , egyszersmind sajná
latát fejezi ki azon , hogy mindjárt a’ királyi ülés után , mint 
szándéka volt, nem mehetend a’ déli tartományokba ; de mi
helyt ez karja miatt lehető lesz , engedelmet kérend ő felsé
gétől, hogy a’ constantinei betegeket és sebhedteket ott meg
tekinthesse ’s Ly o n , M a r s e i l l e  és T o u l o n  városoknak 
a’ számára készített fényes fogadtatást megköszönje. A’ her
czeg még szenvedőbb állapotban van , hogysem a’ kocsizást 
kiállhatná ’s igy egész Parisig gőzhajón fog jönni. Nem szük
ség mondanunk,  milly nagy nyugtalanságba ejté a’ királyt 
és királyi családot a’ herczeg’ balesetéről érkezett hir, miután 
őt Constantine’ ostrománál az arabok’ tekéi köz örömre ’s 
oily ritka szerencsével megkímélték. A’ királyné, O r l é a n s  
és A u m al  e kir. herczegek ’s C l e m e n t i n e  kir. hgnö teg
nap estve a’ herczegnek elejébe utaztak. Hiszik, hogy ő hol
nap vagy holnapután (11 vagy 1 2d.) Párisban lesz.“  — Újabb 
tudósítások szerint a’ herczeg, Orléans herczeg’ kíséretében,

„Union“ gőzhajón dec. 11 dikén reggeli 4 órakor Párisba meg
érkezett.

A’ követek lassankint megérkeznek. Visszatartózkodást és 
bizalmatlanságot mutatnak, ’s függetlenségüket mindkét kéz
zel erősen tartják , félvén egy párt’ részére kötelezni mago
kat ’s egy szint venni fel. Ezen uj emberektől az ármány’ szo
kott eszköze által nem fog szavazat nyeretni; hízelgések és 
csábítás őket csak boszantani fognák. Úgy kell majd velők 
bánni mint becsületes emberekkel, ’s őket puszta tekintet ál
tal valamiről meggyőzni akarni, nem leend elég, ha lélekis- 
meretök abban meg nem egyez. A’ szószék’ hatásai, szónoki 
virágok, szinészmesterségek , erőködések már elhasználtat
tak. A’ többség, úgy hiszsziik, azon férfiú’ pártján lesz, ki 
egy okos kormányrendszert legelőször fog ajánlhatni. Ha 
T h i e r s  ur ezen férfiú, ha eszméinek fényével szilárdságot 
tud összekötni, ha előrelátni 's következetesen okoskodni meg
tanult: lépjen föl, mert ideje eljött; ellenkező esetben vár
jon és ügyeljen. (Courrier.)

Paris , dec. tf.
Azon hir, hogy még a’ kamarák’ megnyitása előtt részsze

rinti változás fog történni a’ ministeriumban , az itteni hír
lapoknak alkalmat szolgáltatott, azon különféle ministerek 
nek, kik a’ júliusi forradalom óta kormányon voltak , követ
kező átnézetét adni, azon napok’ mennyiségével együtt, med
dig kormányuk tartott. Tanácselnökök : L a  f i i t  t e 1830 — 
1831, 135 napig ; P e r r i e r  C. 409 n.; So ü l t  644n. ;  G e 
r a r d  99 n . ; B a s s a n o  8 n.; M o r t i e r  100 n.; B r o g l i e  
345 n.; T h i e r s  197 n. ; M ó l é  1S36 évi September’ 6ka 
óta a’ mai napig. — Külügyek' minis terei: B i g n o n  5 n . ; 
J o u r d a n  7 n. ; Mó l é  81 n.; M a i s o n  14 n.; S e b a s 
t i a n  i 691 n. ; B r o g l i e  539 n. ; I t i g n y  341 n. ; B r e s 
s on  8 n. ;  B r o g l i e  347 n . ; T h i e r s  197 n. ; M ó l é i  836 
évi September’ 6ka óta a’ mai napig. — Béliigyek’ ministerei: 
G u i z o t  94 n. ; M o n t a l i v e t  131 n.; P e r r i e r  (1831/)) 
410 n.; M o n t a l i v e t  894 n. ;  T h i e r s  (1832) 81 n.; A r 
go u t  459 n.; T h i e r s  (1834ben) 220 n .;  B a s s a n o  8 n . ; 
T h i e r s  (1834 — 1836) 461 n . ; M o n t a l i v e t  196 n . ; Gas -  
p a r i n  220 n. ;  M o n t a l i v e t  1837 évi április’ 15ke óta 
mai napig. — Pénzügy ministerek: L o u i s  95 n.; L a f fi 11 e 
130 n. ; L o u i s (183 %) 576 n . ; H u  m a n n  759 n.; P a s s y 
8 n.; Hu  m a n n  426 n. ;  A r g o u t  200 n. ;  Duci i  á t é l  220
n.; L a c a v e - L a p 1 a g n e f. e. április’ 15ke óta mai napig. 
— Igazságministerek : D u p o n t  148 n . ; M e r i 1 h o u 70
n. ; B a r t h e  1116 n . ; P e r s i l  685 n. ;  S a u z e t  196 n . ; 
P e r s i l  220 n.; B a r t h e  f. e. április’ 15ke óta mai napig. 
Uadministerek: G é r a r d  97 n.; So ü l t  1337 n .; G é r a r d  
(1834) 103 n . ; B e r n a r d s  n.; M o r t i e r  114 n.; M a i s o n  
494 n.; B e m a r d  1836 évi September’ 6ka óta mai napig. 
Tengeri ügyek' 's gyarmatok' minis terei: S eb a s t i a n i 97 n . ; 
A r g o u t  116 n . ; Ri  g n y 1117 n . ; J a c o b  174 n . ; Du pi n 
8 n . ;  Du  p e r r é  653 n.; R o s a m e l  1836 évi September’ 
l i k e  óta mai napig. Nyilcányos oktatás' ministere i: B i g n o n  
8 n.; B r o g l i e  83 n . ; M e r i l h o u  55 n. ;  B a r t h e  76 n.; 
M o n t a l i v e t  400 n.; G i r o d  164 n . ; G u i z o t  760 n . ; 
S a u z e t  és T e s t e  (ideiglen) 8 n . ; G u i z o t  461 n . ; P e -  
l e t  196 n . ; G u i z o t  226 n. ;  S a l v a n d y  f. e. április’ 15ke 
óta mai napig. Kereskedési ministerek: A r g o u t  657 n . ; 
T h i e r s  459 n. ;  D u c h á t e l  230 n . ; T e s t e  8 n.; Du -  
c h á t e l  461 n . ; P a s s y  196 n.; M a r t i n  1836 évi sept. 
6ka óta mai napig.

A’ írancziák’ királya megparancsolta, hogy a’ Constantine’ 
falain nyitott résnél olly dicsőségesen elesett C o m b e s  ezre
desnek mellszobra a’ f e u r s i  tanácsházban, mint szülőváro
sában, állíttassák fel, ’s azt F o y a t i e r  az ezredes’ földije 
készítse, ki művészi jelességét S p a r t a c u s ’ szobra által 
bebizonyította.

A’ „National“  L a m e n n a i s ’ ,,A’ nép’ könyve“  czímii uj 
munkájából, melly egyébiránt még nem jelent meg, már két 
fejezetet közöl. E ’ munkát a’ >,,Paroles d’un croyant’“ folyta
tásának tekinthetni.

T im is b ő l  nov. 20dikáról költ tudósítások szerint az ottani 
b ey ’s a’ franczia consul (Schwebel) között kiütött egyenetlen- 
s é g L a l a n d e  contraadmiral’ közbenjárására azáltal igazitta-

Ha már ezen csak puszta emlékezetemből előhozott bizo
nyítványok ennyire előzik meg a’ Hirnök’ 46dik számába ik
tatott adatokat, kiki általiáthatja, mennyit lehetne még e’ 
czélra meríteni a' nemzeti museumnak és W. J a n k ó  vi eh  
Miklósnak abban létező ’s hazánkat illető nyomtatott és Írott 
gyűjteményeiből, ollyakat t. i . , mellyek a’ mohácsi gyászos 
veszedelmet megelőzik ; annál többet pedig azon időkből, 
mellyek az adatokban említett 1636d. esztendeig és pedig 
szinészeti nyilványos előadásban gyakoroltattak, ha inkább 
tudós vizsgálatunkban fáradozni, mintsem részvétlen tu
datlanságunkkal megelégedni ’s ebben gyönyörködni kí
vánnánk.

U j t a l á l m á n y *
D u m a s  professor Párisban utóbbi leczkéje’ alkalmával egy 

próbálata (experimentum) által nagy figyelmet gerjesztett. 
Ugyanis ő azt állítja, hogy a’ tudománynak sikerült, olly vi
lágot állítani elő, melly a’ szemre olly hatással van,  mint 
a’ valóságos napfény. — Ha az ember, úgy mond ő , egy 
erős Y o l t  a - o s z l o p ’ villany-vezetőjét egy darab szénén át
vezeti, az utóbbi fejértiizességüvé leend, ’s olly világgal fény
lik, melly semmiféle más módon és semminemű más anyag 
által elő nem állittathatik. A’ viliónak (phosphor) savitógáz- 
ban történő elégése összehasonlítva ezen világgal, igen gyen
ge. Ha az ember az érintett próbálatot a’ légen intézi, akkor 
a’ szén valósággal elég ’s megemésztődik; de légtől üres tér
ben legkisebb változást sem szenved, el nem ég, ’s mégis fe
jér tiizességet kap , ’s a’ nélkül hogy állományából egy pa
rányi is elveszne, még világosabb fényt terjeszt el, mint a’ lé

gen. E’ próbálatból már valamelly u j , minden eddigi rend
szert felülmúló világítási módot akarnak következtetni , ’s 
reményük, hogy a’ gázt nem sokára apró szénnapok pótoland- 
ják ki.

A ’ b a r á t o k .
(Saphir M. Gtol.)

Hogy barátira nem támaszkodhatik az ember, ismeretes 
dolog. Barátjával nem vehetni szorosan a’ dolgot; barátjá
val nem czeremoniáskodik az ember; a’ barát semmit sem 
vesz rósz néven; barátok közt semmi erőltetés nem uralko
dik; más régi mondások pedig barátinknak jogot adnak, hogy 
velünk durván, szemtelenül, szószegőleg, gondatlanul, meg
vetve bánjanak. — Az emberek minden udvariságukat, mó
dosságukat, szeretetreméltóságukat csak ellenségeik’ számára 
tartják, barátikkal durvák, hidegek, gondatlanok s tb .; mert 
istenem ! hiszen jó barátink. Ha valamit egész bizonyosság
gal akarunk elrendeltetni, csak barát által ne ,  mert az azt 
bizonyosan meg nem rendeli, tudván, hogy jó barátjai va
gyunk, ’s mit árt, ha arról elfelejtkezik! — Ha valaki pénzt 
kölcsön venni akar, csak barátjától ne ,  mert annak inaximá- 
ja  ez: barátimnak pénzt nem kölcsönözök, mert az csak egye
netlenséget szerez! Valahol ebédelni akar az ember, csak 
barátjánál ne ; mert azon elve van: hiszen jó barátom kevéssel 
is megéri! — Titkot kívánunk valakire bízni, csak bará
tunkra ne, mert csupa barátságból a’ titok ajkaiból kirepül! 
— Ha szorgalmatos dolgozó társra van szükséged, csak ba
rátot ne válaszsz; mert a’ jót másnak, a’ roszat pedig neked 
adja, mivel azt barátságból is fölveszed. — Szóval, semmi

t ot t e l ,  hogy azon tunisi káplár, ki egy gonosztévőt a’ consuli 
lakásból erőszakosan el akart vezetni, négy napra bezáratott. 
Schwebel ur ezen elégtételre a’ hadi hajóról, mint már említők, 
a’ szárazra visszatért.

Bonn, nov. 18-
A’ táborozások egymást érik e’ tartományban. Constantine 

alig vétetett be ostrommal, már ismét uj vállalatról van szó. 
S t o r a  városocskának, egy Bona és Budsia közt fekvő kisded 
kikötőnek, elfoglalása forog fen. Ha Constantinet meg akar
juk tartani.  Stora’ bírása elmulhatlanul szükséges; mert a’ 
kettő közölt a' távolság csak 20 órányi, holott ide Constan
tine kétanynyira van. Egy régi római ut visz Storától egyenes 
vonalban a’ bérezvölgyeken keresztül Constantinelg. Y a l é e  
general e’ kis tengeri kikötő’ elfoglalását kérte a’ hadminis- 
tertöl ’s kétséget sem szenved, hogy azt Párisban megenge
dik, mihelyt a' franczia kormány valódilag elhatározta a’ ta r
tomány’ fővárosát elfoglalva tartani. Ezenfelül most az ideje, 
B e l  id  a’ elfoglalásáról is gondolkodni, melly az A b d - c i 
l i n d e r r e l  történt szerződés szerint a’ franczia birtokhoz 
tartozik. Azon katonák, kiket Danrémont general f. e. július
ban Belidába küldött , hogy ott örizetképen maradjanak , a’ 
kabyloktól puskalövéssel fogadtattak , ’s kénytelenek voltak 
visszatérni. A’kormányzó tehát irt az emirhez, ki megígérte, 
hogy Titteri tartományát nem sokára személyesen meglátoga- 
tandja, ’s a’ rendet mindenütt helyreállitandja. Belida’ elfog
lalásának békés egyezés vagy fegyveres erő által mindjárt 
Danrémontnak Constantineből visszatérte után kellett volna 
végbemennie. — Horace Y e r n e t az utolsó-előtti gőzhajón 
ide megérkezett. Tudva van , hogy e’ nagy művész Constan
tine’ megrohanását l’estendi le , ’s azért fog személyesen a’ 
hely’ színére menni. Azonban néhány hónapig hihetőleg sem
mi hadosztály sem menend Constantineba. Yernet akközben 
a’ résre felhágott legjelesebb tisztek’ arczképei’ leverésével 
foglalatoskodik; ezek között vannak L a m o r i c i é r e  ezredes, 
B e a u f o r t  alezredes, L e v a  i l l a n  t kapitány stb. Az utóbbi, 
a’ hires utazó’ legkisebb korú fia, most a’ zuav-zászlóal’ ideig- 
leni parancsnoka. Bizonyosan minden idegen, ki Algírt meg
látogatta, hallott Levaillant kapitányról, a’ legmerészebb 
vadászról ’s az afrikai franczia had’ leghösibb emberéről be- 
széleni. 0  egyedül elmegy puskájával a’ lladschutok’ tarto
mányába vadkan- ’s hienavadászatra. Constantine’ megroha- 
nása’ alkalmával saját kezével hat kabylt ölt meg, ’s jóllehet 
hét év óta minden táborozásnál az el/ícsapatot vezette, soha 
csak egy sebet sem kapott.

B u g e a u d  general nov. 21 dikén egy napi parancsot hirde
tett ki, mellyben az Afrikában maradandólag állomásozó ka
tonáknak, t. i. a’ zuavoknak és spahiknak meghagyatik, hogy 
mint katonai gyarmatosok földművelést űzzenek. Egy része 
a’ müveit földnek a’ katonák’ sajátja leend. A’ zuavok a’ Mai- 
son-Carré’, a’ spaliik pedig Misergineh’ tájékát kapták.

L a s c a s e s  urnák — úgy mond a’ „Messager“ — tetemes 
tengeri haderő’ kíséretében történt elutazása, mint látszik, 
a’ haytii kormánynál nagy megindulást okozott. B o y e r  el
nök egy hirdetményt bocsáta ki, mellyben előadni törekszik 
mindazon fáradozásait, mellyeket a’ Francziaországgal kez
dett alkudozások’ becsületes befejezésére fordított. Az elnök 
megmarad a’ inellett, hogy lehetetlen a’ haytii kormánynak 
az alkuszerüleg elfogadott köteleztetéseket teljesitnie ’s azon 
summát, mellyre a’ kárpótlás határoztatott, egészen lefizet
nie. Bizonyosnak látszik, hogy Hayti’ pénzügyi helyzete épen 
nem javult; de az is tagadhatatlan, hogy e’ fogyatkozás’ fő
oka nem egyéb, mint a’ lakosok’ hanyagsága és restsége. 
Szép dolog igenis, szabadon élni és szabadon halni; ámde 
még szebb, adósságait lefizetni! A’ haytiiak nagyon hason
lók azon rósz számolókhoz, kik a’ zálogba vett szántóföldet 
nem merik művelni, hogy köteleztetéseiket teljesíteni képe
sek legyenek. Hát a’ hitelező örökké várjon? Nincsen törvé
nyesen fölhatalmazva, hogy birtokába léphessen olly zálog
nak,  melly adósa’ kezeiben veszélyeztetik vagy nem jövedel
mez? A’ „Morning Chronicle’“ állítása szerint Amerikában 
közönségesen azt hiszik, hogy a’ francziák’ ismét régi gyar
m atok’ bírására törekszenek. Nem tudjuk, mikép gondolko
zik a’ kormány e’ kérdésről; de ha igaz volna, hogy az a’ kö-

sincs, mi az életben jobban akadályozna, mintáz úgynevezett 
barátok.

I l e l y e n k i n t i  b e s z é d - c h o l e r a  (sporadische Sprech- 
Ruhr). Azt mondják, hogy a’ beszéd Isten’ ajándéka; én 
nem hiszem; mert minden szerencsétlenség a’ beszédtől szár
mazik. Ha semmi beszéd nem volna, úgy rágalmazók, buj- 
togatók, hallgatózók, visszafeleselő asszonyok, nagyotigérők, 
üres ígéretek, követelések, házasok közti leczkék stb. sem 
volnának. A’ németek teljes éltökben nyelvöket csak egyolda
lúkig használták, tudnillik az ivásra, de nem a’ beszédre; 
ők köz ügyeik felől i t t a k ,  nem b e s z é l t e k .  Azért is sok
kal előbb keresztülestek rajtok; mert előbb érni a’ p o h á r ’ 
f e n e k é t ,  mint a’ b e s z é d é t .  A’ n y e l v j o g  az ökö l -  
é s k a r d j o g o t  elnyomta. A’ franczia nyavalyanedv (miasma) 
a’ beszéd-cholerát közlötte velünk. Symptomái ennek egészen 
azok, mellyek a’ choleránál fordulnak elő. Elfogult fő (né- 
mellykor magától), szédülés, szájbeli Ízetlenség, késztetés 
a’ székre, tudnillik a’ szónokszékre, ’s vizes nedvek’ iiriilése 
felülről. E’ beszéd cholera, melly még jó, hogy csak helyen- 
kinti, eredetét szinte a’ nagy indulatosságtól és szenvedély
től veszi. Szerencsére e’ beszéd-cholera nem halálos, mert 
a’ tőle megragadott azonnal nagy izzadásba esik és belőle 
magában kigyógyul; és annál előbb, mivel a’ beszéd-cholerá- 
sok egymást dörzsölik, dörzsölések pedig a’ cholerásoknál ír 
használtatnak. A’ cholera közönségesen egy helyen 4 — 6 hé
tig szokott dühöngni; a’ beszéd-cholera konokabb ’s gyakran 
valamelly helyen egész évig eltart. Ez a’ d i é t á t ó l  jő.



ttV nemteljesitése' esetében elegendő erővel és szilárdsággal 
bírna előbbeni tulajdonának elfoglalására: ugy csak a világ 
legtörvényesb jogával élne ’s a’ nemzet helybenhagyása felől 
meg lehetne győződve; s nem látjuk által, miért kellene a 
haytii lakosoknak magokat szerencsétlenebbeknek tartani, ha 
egy szabadelmü ’s értelmes kormány alatt élnének, melly elő 
fogná mozdítani boldogságukat, a nélkül hogy drága fiigget- 
lenségoket legkevésbbé is bántaná.

A’ legújabb éjszakamerikai hírlapokban L a j o s  F i i l e p  ki
rálynak egy levele közöltetik, mellyben ez egy ottani pol
gárnak azon kérdésére, hogy ott tartózkodása’ alkalmával 
micsoda életmódot követett? felel. „St. Cloud, augustus’ 26- 
kán 1837. Uram! Barátságos levelét június’ 13áról vettem ’s 
örömmel teljesítem azon óhajtását, hogy bizodalmas kérdé
sére tulajdon kéziratommal feleljek. Az egyesült statusok- 
bani tartózkodásom’ alkalmával más nevet viseltem, nem sa
ját Or l é a n s  nevemet. G u e r r i e r  Péter urat Philadelphiá
ban ’s később Havannahban ismertem, hanem 1799 óta róla 
semmit sem hallottam ’s általában nem tudom , hová lett. 
]Nem liihetem , hogy valaha próbálta volna magát helyettem 
adni k i ; de annyit bizonyosan tudok , hogy én soha az ő 
személyét játszani nem akartam. New gondolnám , hogy va
laha Iladonfieldben lettem volna , de azt bizonyosan tudom, 
hogy ott sem Ön’ atyjának sem másnak házánál soha lakást 
és asztalt nem tartottam. Már olly sok ideje (40 éve), hogy 
Philadelphiában voltam, hogy emlékezetem zavaros ; de ugy 
hiszem , hogy egyszer ott a’ „Barátok’“ társaságának egy tag
jával , kit dl e dm ann a k neveztek , a’ társaság’ egy más tag
jánál ebédeltem, kinek neve mint gondolom, E l l c i o t  vala, 
’s kinek G u e r r i e r  ur által bemutattatám. Sajnálom, Uram, 
hoíry kérdésére közelebbi tudósítást nem adhatok, ’s hozzá 
teszem , hogy azon kedvező véleményt, mellyel az egyesült 
statusokban irántam viseltetnek , nagyra becsülöm , ’s köszö
nöm Önnek , hogy azt rám nézve olly kellemes módon nyi
latkoztatta ki. Maradok az urnák tiszta szivii barátja L a j o s  
F i i l e p .  _  A’ „Philadelphia-Gazette“ szerint (mellyben e’ 
levél legelőször jelent meg) az eredeti igen szépen ’s folyón 
van Írva, az aláírás ékes és merész , bizonyos czikornyákkal 
végén, raellyek a’ monarchát és francziát árulják el.

H a m i l t o n  herczeg’ és L i n c o l n  gróf’ és grófné', ugy 
K o r é  ff  és Wo l o w s k i  doctorok’ ismeretes ügyében a’ Szaj
nái elsőbirósági törvényszék két órai tanakodás után a’ követ
kező Ítéletet hozá december’ Sdikán : ,,A’ herczeg’ ’s a’ grófi 
pár’ ajánlata a’ 24,000 frank honorarium’ megadására elfo- 
gadtatik. A’kortörténetek’naplókönyve’s minden ide tartozó, 
a’ herczeg’ , a’ gróf’, vagy Douglas marquis’ (a’ herczeg’fia’) 
kezével tett jegyzetek ’s irományok a’ doctorok által adassa
nak ki; de ezek azokról másolatokat vehetnek. Az átadásnak 
az Ítélet’ hozása után 15 nap alatt meg kell történni; min
den további halasztás naponkinti 100 frank büntetéssel jár. 
Ámbár a’ két orvos’magaviseleté nemes hivattatásukhoz (pro- 
fessiojokhoz) méltatlan , — mégis a’ törvényszék Lincoln gró
fot a’ pörköltségek’ egy nyolezadának lefizetésében marasz
talja ; a’ többit a’ két orvos tartozván viselni.“

Spanyolország*.
Madrid, dec. 1.

A' hírlapok úgyszólván nem közölnek egyebet a’ felfogott 
postákról ’s a’ legvakmerőbb utonállói megtámadásokról szóló 
jelentéseknél. Nyolcz nap alatt az aranjuezi gyorsszekér e' 
városhoz, hol katonaság all, igen közel, kétszer tamadtatott 
meg, ’s az utasok elhurczoltattak, hogy tőlök váltságdijt 
zsaroljanak. Manchában egy itteni (madridi) gazdag keres
kedő, M e n d i z a b a l ’ rokona, más utazókkal együtt elhur- 
czoltatott; az utonállók 8000 piasztert kívántak érte ; 's mi
helyt a’ pénzt megkapták, P a l i l l o s  nemcsak a’ kereskedőt,

HECKENAST GUSZTÁV’
magyar és külföldi könyvkereskedésében 

épen most jelent meg és találtatik ;

EMLÉIY.
Karácson!, uj esztendei és névnapi ajándék.

4 8 3 8 ,
F o g l a l a t :

II. Eötvös József. Remete.
Erdélyi Jón. Pórfiú. A ’ könyörgő. Szivárvány.
Eóy Antir. A ’ közösliáz (vígjáték 1 felvonásé).
4>>aal József. Zrínyi Ilona’ búcsúja. A ’ bajvívók 

(elbeszélés).
Holló S .  A ’ rajasthani leány.
Jósika Miklós. A ’ hűtlen hív (elbeszélés).
Karácsonyi E. Diogenes.
Kemencsi. Az örömtelon. Haldokló. Csókirigy.

A ’ megtérő.
Kisfaludy Sándor. Viola és pipacs, vagy ha

mis barát (rege a’ magyar elóidőböl).
Kölcsey Eerencz. A ’ karpáti kincstár (elb.).
Matics Imre. Éji hang. Sirásó. Kakukszó.
Pap Endre. Idea.
Sárosy Eryula. A ’ menyasszony. Vérnász. Bódi.
Tóth Iiórincz. Rom. Álomcsere. Kertemhez.

.5 aczélra metszett képpel 
Jósika Miklós’ képe. — Iduna. — Zrínyi Ilona. —

A ’ bajvívók. — A ’ rajasthani leány.
12-rét. Kék selyerakötésben arany vágással.

Ára 3 ft. 40 kr. p.
Kellemes olvasmánynyal díszes alakban óhajtók a’ 

tt. közönségnek, különösen pedig honunk’ lelkes szé
peinek kedveskedni, ’s ez óhajtásom szülte a’ múlt év
ben Kmlényemet. íróink’ legkedveltebbjeit fölszólitám 
’s több részről gyámolitva lön vállalatom , és óhajtá
somnak nem lehető nem teljesednie, mert hazáukfijai 
és leányai a’ jót és  szépet mindenkor egyenlő buzga
lommal pártolják.

hanem a’ váltságdíj - hozót is agyonlövette. Több reggelen 
fegyveres utonállók a’ segoviai liidon Madridba menő parasz
toktól lovaikat elvették, és senki sem mer egyedül a’ várostól 
csak egy óranegyednyire is eltávozni. Épen olly kellemetlen 
a’ háziból csak kilépni is, mivel az idegent a’ koldusok azon
nal megismerik és seregenkint mennek utána. Eddig a’ kere
setnélküliek a’ kolostorokban kaptak kenyeret; ezeknek eltör
lése óta az utczákon koldulnak ; e’ koldusokból tolvajok, a’ tol
vajokból pedig utonállók lesznek c a r l  o sp á r ti  a k’ neve alatt. 
Ez a’ mi állapotunk: minden politicai, polgári, társasági’s 
vallási viszonyoknak felbomlása.

Madrid, dec. 3-
A’ kormány szomorú tudósítást kapott A l b u i n  brigádos- 

tól, ki magát F u e n t e  el  F r e n ó n á l a ’ carlospártiak által 
meg hagyta veretni. E ’ csatavesztés Ciudad Reált, Manzana- 
rest ’s magát Toledót is veszedelemnek teszi ki. Estrema
dura’ helyzete naponkint veszélyest). Guadelupe egy legyver- 
piaczczá változott, hol a’ carlospártiak ágyukat öntenek, 
fegyvereket gyártanak, ’s mindennemű hadi szereket halmoz
nak össze; a’ várerősitési ’s felfegyverzési munkákat egy 
franczia mérnök igazgatja , ki a’ múlt évben Go m e z z e l  a 
a’ bask tartományokból j ö t t , Andalusiában elfogatott s né
hány hónap előtt Cadizban szabadon bocsáttatott. (Alig. Z e i t . )

Bayonneból dec. 5kén költ telegrafi tudósítás szerint E s -  
p a r t e r o Pamplonából dec. 3ról írja, hogy a v a l c a r l o s i  
vonal felé dec. lső napján tett kémltlődése bebizonyította, 
hogy azt a’ tél’ folytában lehetetlen bevenni. A közleke
dés Franeziaországgal U l i b a r r i ’ osztálya ’s Amescoa és Sa
lazar völgyekben leendő némclly katonaállomások által fog 
fentartatni.

Puycerdát november’ 27dikén a’ carlosiak kétszer hiában 
támadták meg, de bizonyosan nem tudhatni, valljon a meg
szállás egészen abban hagyatott e ? A’ carlospártiaknak ügyet
lensége az illy es vállalatokban minden alkalommal kitűnik. 
— Madridban most Q u e s a d a ’ meggyilkoltatásának körül
ményeit iparkodnak kinyomozni; a’ M e n d i z a b a l ’ pártján 
levő tisztviselőket rakásonkint teszik ki hivatalaikból, de e’ 
mellett a’ nemzet sem nyer sem veszt.

Híéii ietország*.
Biztos kútfőből közölhetjük — ugy mond a’ vesztfáliai 

„Merkur“ — a’ következő hiteles okleveleket, mellyek az 
osnabriieki polgároknak a’ november’ Íjén költ patens iránti 
érzelmeit tolmácsolják: „Mi Osnabrück városa’ tanácsának 
alulirt tagjai magunkat ő felsége legkegyelmesb királyunk 
iránt minden tartozó engedelmességgel kötelezetteknek ismer
vén , nem késtünk, a’ kir. tartományi elöljáróság’ (Landdro- 
stei) felszólításához képest, a’ nekünk beküldött hódolati 
tanuleveleket végrehajtani : mindazáltal ez alkalommal lélek- 
isméretiinkben kényszerítve érezzük magunkat, őszintén ki
nyilatkoztatni, hogy fentartjuk magunknak a’ részvevést olly 
lépésekben , „mellyek törvényesen megengedhetők a’ status
alaptörvény’ elismerésének eszközlésére“ ; mivel azon okok’ 
helyessége felől, raellyek annak erőnélküliségére felhozat
tak, meggyőződve nem lehetünk; 's ennélfogva magunkat 
azon eskü alól, mellyet a’ statusalaptörvényre nem csak ő 
felségének, hanem az országnak és városnak is tettünk, fel- 
oldozottaknak nem tarthatók. Osnabrück , december’ 4kén 
1837. Ke mp e r .  St i i ve .  R o d  owe. P a g e n s t e c h e r .  W e 
s t e r k a m p .  A b e k e n .  S c h a r t  ze.  Kühl .  W a g n e r . “ — 
„Mi alulirt idősb polgárok (Altermann) olly véleményben 
vagyunk ugyan, hogy a’ november’ 14kei legfelsőbb rende
l et ,  mint a’ hatóságokat stb. illető, reánk, a’ polgárság’ al- 
kotmányszerü képviselőire nem alkalmaztathatik; de mivel 
az ilten létező saját viszonyokból, mellyek az úgynevezett 
idősb polgároknak ülést és szavazási jogot adnak a’ tanács

ban, némi ok származtathatik a’ hódolati tanulevél’ végrehaj
tására , 's hogy általában érzelmünk iránt legkisebb kétség 
se maradjon: készeknek nyilatkozunk ugyan illy végrehaj
tásra, mindazáltal épen olly világos tartalék alatt , minő a’ 
tanács’ tagjainak fentebbi nyilatkozásában foglaltatik, melly 
tartaléktól annál kevésbbé tagadhatjuk meg elismerésünket és 
megegyezésünket, mivel abban legközelebb azon jogok’ biz
tosítását látjuk, mellyek a’ statusalaptörvény által adattak 
a’ városnak , melly iránt épen olly szent mint szoros esküvel 
vagyunk kötelezve. Osnabrück, dec. 4kén 1837. B r e u s i n g .  
I l o b e r g .  La n g e .  S c h u l z e . “

Göttinga, dec. 10.
A’ tanács a’ hét professor’ tettének vizsgálatával foglala

toskodik, noha ezek leczkéiket számos hallgató előtt nyugot- 
tan folytatják. A’ tanács’ Ítéletétől az egyetem’ kiváltságai 
szerint a’ íenyitőiigyekben feljebbvitelnek nincs helye. —• Az 
itteni polgárelőljárók ma a’ királyhoz egy folyamodást külde
nek, mellyben kérik, hogy a’ hét professor ne mozdittassék el 
az egyetemtől; de e’ kérés ő felségének llotenkirchenben tar
tott beszédjénél fogva alkalmasint siker nélkül maradand.

Kassel , dee. 7 .
A’ jelen országgyűlés ez év’ folytában még nem fog bevég

ződni, ámbár a’ jövő héten minden nap tartatnak ülések.

E g y v e l e g -.
Haga, dec. 9 .

Jövő hétfőn a’ beliigyek’ ministere a’ főrendek’ elébe király 
ő felsége’ meghagyásából politicai közleményeket fog terjesz
teni. Ez a’ második kamaránál titkos ülésben történik, mit a’ 
tagok feszülten várnak.

A’ szultán’ meghagyásából a’ török váraknak megszemlélé
sére kikiildve volt négy porosz tiszt October’ végével Silistri- 
ból Konstantinápolyba visszatért ’s első tudósítását a’ szul
tánnak beadta. Miután igy a’ dunamelléki váraknak megte
kintését bevégzették, a’ Dardanellák’ erőségeinek megszem
lélésére készültek.

Jelenleg Konstantinápolyban egy kiadandó mulattató lap’ 
programja van forgásban. Egy török , ki Francziaországban 
’s Angliában sok ideig tartózkodott, veendi által szerkeszté
sét; ’s a’ mi még nagyobb figyelmet gerjeszt, e’ lap, melly- 
nek czimje „Scherbet“ , a’ korán’ elvei ellenére divatképekkel 
leend ellátva.

A’ versaillesi fejedelmi várlak’ márvány udvarán most „a’ 
király’ holt órája“ -— mint neveztetik — ismét felállittatott. 
Ez egy minden mű nélküli óra egyetlenegy mutatóval, melly 
épen azon órára, mellyben a’ király meghal, igazittatik. ’s 
utódjának egész uralkodása alatt állva marad. E ’ szokás XIII. 
L a j o s nak tulajdonittatik, XVI. L a j o s  alatt abbanhagyták, 
XVIII. L a j o s ’ halálakor ismét behozták.

Jelenleg Parisban olly mód’ fölfedezésében fáradoznak, 
jnelly a’ lelenczek’ (talált gyermekek) nagy számának keves- 
bítésére szolgálna, mivel azok évről évre rémitőképen szapo
rodnak. 1806dik évtől 1835ikig a’ párisi kórházakban 103,189 
gyermek közűi 80,764 halt meg. 1823tói 1834ig 16,000 le- 
lencz’ tartása 78 millió frankba került.

P É N Z - F O L Y A M .
Becs, december’ 19.

A ’ status-kötelezvénynek közép ára volt 5 petes p .p .............. i 0 5 1T/ 3,
>> >> » )> » 4 » » ■ • • • ioo’Vj*
» if >> r> 3 >, > » . . . •  7 8 is/n

Kölcsönvett 1820- évről,  100 frnt............................... „ . . . .  —
,, 1821. ,, 1 0 0  j> .....................................>> . . . .
„ 1834. „ 500 „ • . ....... .....................

Bécsi statusbank-kötelezvény 2% pcentért .................... . . . .  6 6 l/t
Bankrészvények darabonkint ..................................... „ . . .  14105/i

Dunavizóllás Pozsonyban
december’ 2 1 ....................................................................................2  láb 1 uj

E ’ szép reménynyel adom ki almanacbom’ második 
évét is.

Az aczélmetszetek, a’ Niirnbergben készült czímké- 
pen kívül angol kezek’ művei, ’s ügy hiszem , szi
gorú műbiró’ várakozását is kielégitendik. Vajha ezek 
is kedves honunkban készülhettek volna! Külső csín
jának emelésére sem kimélém a’ költséget, ’s mind a’ 
papirost és nyomtatást, mind a’ kötést tekintve, alina- 
nachom angol zsebkönyvekkel is kiállja a’ versenyt.

Ha Emlényem ezután is szerencsés l e s z , a’ tt. kö
zönség’ kedvezésében részesülni,  igyekezni fogok, 
honunk’ közkedvességú írói közül minél többet válla
latom’ részére megnyerni ’s a’ remek dolgozatokat mi
nél csinosb alakban világ elé bocsátani.

A ’ kiterít».

Trattner és Károlyinál Pesten:
A’

Tudományos Gyűjtemény
folyóírásnak XXII. esztendei folyamatja, a’ vele járó 
Koszorú vagy Szpéliteraturai ajándékkal eg y ü tt , a’ 
jövő l 8 8 8 dik észt. is meg fog je lenn i: mind a’ 12  kö
tet mintegy 112 ívre terjed. Előfizetési ára egész esz
tendőre postán 18 forint, helyben, Pesten vagy Bu
dán, 14 for. v. ezéd. ( 1 )

Előlizclési jelentés.
A ’ nm. ni. k. Helytartó Tanács’ kegyes engedelmé- 

v o l , a’ pesti „TudíilAínzáflási és Árverési 
hírlap“ (Kundschafts- und Auctionsblatt) jövő 1838d. 
évi jan. 1 . napjától kezdve, hetenkint kétszer , u . m. :  

k e d d e n  és  p é n t e k e n
(kivévén az ünnepnapokat) jelenend meg. Midőn ezt 
ezennel közhírré tcszszi ik, ’s előfizetőink’ sok rész
beni óhajtását ezáltal teljesítjük, egyszersmind meg
jegyezzük: 1 ) Az előbbi előfizetési ár,  u. m. Buda’ 
és Pest’ számára félévenkint házhoz küldve 3;  postáp 
bérmentes elküldéssel a’ belföldre 5 forint váltóban. 
2) Ezen lap minden jelentéseket az itteni hírlapoknál 
hamarabb közöl (mivel amazok egy  vagy két nappal ké

sőbben jelennek meg).  3) Annak bizonyságául, hogy  
nem annyira a’ pénznyerekedést mint lapjaink’ sebe
sebb elterjedését’s közhasznúságát vettük czélu l: a’ be
iktatásijárandóság a’ legolcsóbbra határoztatott, u.m.:  
e g y  n y o m t a t o t t  s o r é r t  (40 betű) 6  kr. váltó
ban ; azonban t. ez. előfizetőink ennek is csak felét 
u. m. 3 váltó krt fizetendnek; egy nyomtatott mellék
letnek egyszeri hozzácsatolásáért és kihordásáért 1 
frt. 30 kr. váltóban. 4 ) A ’ kihordalás ezután nem az 
eddigi bérlett kihordok, hanem saját hivatalunk’ szol
gái által eszközöltetik; a. o. az előfizetési járandóságot 
is nyomtatott nyugtatvány mellett csak ezeknél vagy  
a’ hivatalnál kérjük letetetni.

Legbuzgóbb iparunk továbbra is oda lesz irányozva, 
hogy a’ sokoldalú jelentések’ fölvétele, a’ megérkezett  
idegenek’ gyors je lentése, a’ honi termékek’ árának 
stb. és a’ meghaltak’ hirüladása által t. ez. előfizetőink
nek még teljesebb megelégedését nyerhessük meg.

W e b e r  é s  K ö n ig ,
a’ cs. k. kiváltságos tudakozódási, árverési 

és szolgálati hivatal’ tulajdonosai. ( 3 )

H a j í o l a t o k
»’ társas élet és ilivatvilághúl

E ’ folyóirat’ ára jövő lS38dik évben is az eddigi 
marad: p o s t á n  k ü l d v e  f é l  é v r e  5 p. fr . , h e l y 
b e n  4 p- fr- Előfizethetni minden cs. k. postahivatal
nál, helyben pedig a’ szerkesztőségnél: Ujvilág-utczá- 
ban, dr. Reisinger-házban 554dik sz. alatt.

Pesten, december’ 5kén 1837.

(2)

A’ Kcgrlő ’s llom nűvcsz
szépművészeti első magyar folyóiratoknak jövő fél évi 
ára a’ régi marad ; t. i. a’ legszebb velin papiroson, 
m i n d e n  h é t e n  egy  divatképpel, ezen kívül f é l  
é v e n k é n t  több más műmellékvénynyel (mellyek  
közé tartozik a’ köz tetszést nyert nemzeti öltözetek’ 
képtára) Budapesten boritéktalanul 5 ft., borítékkal 
5 ft. 24 kr. — postán 6  ft. pengőben. Képek nélkül 
egy ezüst forinttal olcsóbb. — Előfizetést a’ kiadó ’s 
minden cs. k. postahivatal fogad el. ( 2 )

H i r d e t  m é n y .
T. Pozsony vármegyének alsó-csallóközi járásában, 

a’ Kis-Duna folyam mellett, az eperjesi határszélben, 
egy l á b a s  e r d ő ,  mellyböl mintegy ö t s z  á z  öl puha 
’s vegyest  kemény fa és t i z e n ö t e z e r  t e k e r c s  
kerül ki, két vagy több vágásra szabad kézből napon
kint e l a d a n d ó ;  a’ többi föltételek a’ Hírnök’ szer
kesztőségénél megtudhatók. (2 )

A’ pozsonyi latin Hírlap (Ephemerides
Posonienses) és testvére a’ JTIélikas (Alveare) e* 
jövő f é l é v b e n  is a’ kitűzött pályát híven eljárnád- 
ják ugy, hogy amaz diák nyelven kül és bel közhírek
kel, ez pedig váltva honi vagy római nyelven józan  
érdekű ’s tiszta világé értekezéseket, és korunkat kö
zelebbről illető tettek’ ’s vélemények’ szigorúbb vizs
gálatával, hasznos, tudományi, találmányi, szépmii- 
vészi ,  statistikai tárgyakkal kedveskedend ; hasonlelkii 
’s szel lemű, hasznos hatású iratokat, szóval - minden 
józan gondolkozást, boldogságot tárgyazót, csinosbu- 
lást ’s bölcs haladást, ’s mi csak a’ csend’ , béke’, 
rend’ , törvény’ , való szabadság’ , jóerkölcs’ , erény’, 
engedelmesség’, haza’, király’, ősi alkotmány’ ’s mind 
ezek’ valóságos lelke’ , a’ r e l i g i o ’ becsét és szere-  
tetét gyarapítja, legjobb ’s legtisztább szándékkal fo
gad és terjeszt félév alatt közel 1 0 0  ívekben.

S z e r k e s z t ő j e  M i o v á c s  P á l ,  
bölcselkedés’ doctora, ’s több tek. ns. me

gyék’ táblabirája.
Félévi előfizetés h e l y b e n ...............3 ft. 12 kr. pp.

„ ,, borítva postán . . 4 ,, — „ ( 2 )

Előfizetési je len tés az
E r d é l y i  H í r a d ó r a .

A ’ jövő félévre lészen az előfizetési ár pengőben:
Érd. Híradó N. Társ. ’s Vasárnapi Újságért

együtt 5 fr
ill rd. Híradó magára 4 „
N. Társalkodó 2 „

Mindezek K o l o z s v á r i t  30 kr.ral olcsóbbak.
Vasárnapi Újság akárhová 1 fr. 30 kr. (2)

K f o m t u t j u  W ig a n d  F r id r í k  K á r .



POZSONY, kedden
Tartalma:

a’ honi p o l i t ic a l  ’s neinpoliticai tárgyak, neveze-  
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po- 
liticai tudősitásoknak környülállásos és olly gyors 
hirüladása, hogy e’ tekintetben minden honi újság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy hazánkat érdeklő tu d o m á n y o s  mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
m ű v é s z e t ' ,  közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb m u la t 
ta tó  czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég ’ ’s v íz’ álladalma, ’s m in d e n n e m ű  
h ir d e tm é n y e k .

51. szám . DECEMBER’ 3«. 1S37.

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j

B a lá sfa lr i Orosz József.

Feltételek:
Megjelen e’ hírlap minden kedden ’s pénteken; __
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással 4
ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — __
Előfizethetni P o z s o n y b a n  a’ k ia d ó  tu la jd o n o s 
n á l ,  W ig a n d  K á r o ly  F r i d i i k ’ házában; P e s t e n  
F i l s k ú t i  L ä n d e r e r  L a jo s ’ könyvmiiholyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az  
értekezések c’ czím alatt kiildetendők: „A’H ír n ö k '  
s z e r k e s z tő  h iv a ta lá n a k .  P o z s o n y b a n . '1 — A ’ nem- 
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké« 

rétik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy szó* 
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország és Erdély.
A’ nmeit, magyar kir. mlv. Kamara G r o s z  Imrét, a 'm ár- 

marosi kam. igazgatóság’ lajstromzóját (registrator), ugyan
ott jegyzőkönyvi iktatóvá nevezte ki, 's az ekkép megürült 
lajstromzó - hivatalra S t a h l  Antal t ,  a z  említett kam. i g a z 
gatóság’ eddigi segéd lajstromzóját (regestrans), ennek he
lyébe pedig segéd-lajstromzóvá S t o p p á  ni  János járulnokot 
lépteié elő.

Bécsben december’ 21 kén az ujon-kinevezett erdélyi udv. 
cancel!ár, nmélt. N o p c s a Elek ur, a hivatali esküt ü  cs. kir. 
ap. Felsége’ kezeibe letette ’s mindjárt azután cs. kir. első fő
udvarmester főméit. C o l l o r e d o  - M a n n s f e l d  herczcg ál
tal a’ szokott pompával és igen számos, kivált magyar fő- 
uraságok’ és hivatalnokok’ összesercglése közben a’ főméit, 
erdélyi udv. Cancellariába fölvezettetvén, ezen udvari hivatal’ 
összes személyzetének ünnepélyesen bemutaltatott.

Győr, dcc. iO.
T. n. G y ő r  vármegyének f. e. Sz.-Mihály’ hava’ l l én tar

tatott közgyűlése egy állandó választottságot küldött ki olly 
utasítással: hogy azon közérdekű kérdésekre nézve , mellyek 
jelesen a’ Fejedelem és Nemzet közti viszonyos jogokat tár- 
gyazzák, de egy ál t alján mindazokra nézve, mik országgyű
lési elhatározást kívánnak, a’ teendő indítványokat, vagy 
más törvén)hatóságoktól érkezendő felszólításokat előlegcsen 
is tanácskozásba vegye, ’s annak érdemében a’ jövő ország- 
gyűlési utasítást mintegy előre kidolgozván ’s időriil időre 
jelentést tevén, a’ mennyire kivántatnék, egyszerre törvény- 
javaslatot is készítsen.

A’ fent említett választottságnak tag ja i , S z ü t s  Antal má
sod alispány ur’ elnöksége alatt: B al o gh Kornél t. főjegyző, 
Z m e s k á l  István aljegyző, T ó t h  József győri kanonok, 
B a y  Sándor és Be k e  Farkas urak. —

E ’ választottság vizsgálatra vevén ns. Pest,  Békés, Bars 
és Zala megyék’ körleveleit az ismert tárgyak iránt,  azoknak 
részint a’ jövő országgyűlésre halasztását, részint elmellőzé- 
sét vélte javaslandónak, melly vélemény a’ kk. és rr. által hely
ben is hagyatott.

I l o n t  vármegyének f. e. december’ 4ken Ipoly-Sagh mező
városban tartatott közgyűlésében felolvastattak Pes t ,  Borsod, 
Gömör és Zala vármegyéknek az elitéit ifjak’ , tudósítások’ 
és a’ barsiak’ ügyében felszólító levelei; mivel pedig e’ tá r
gyak már a’ minapi gyűlésekben kívánt foganattal intéztei
tek e l , csupán tudományul vétettek.

Eger, ilec. 16-
Közelebbről az egri patriarcha-érscknek egy a’ közjó-iránti 

buzgalomból eredett hasznos példája leikesíté Heves-Szolnok 
megye’ rendéit: melly szerint a’ tiszt, főispány ur a’ inátra- 
járásbeli rósz utakat, ’s azokban a’ szükséges közlekedés’ 
tetemes akadályát vevén tekintetbe, az utak’ czélszerii csi- 
náltatását, Egertől a’ regényes Szarvaskő-, Molnosbél - ,  
Apátfalva- és Szilvásnak tartva, ’s majd onnan a’ már kész 
borsodi utón a’ Sajó’ völgyének és Rozsnyónak irányozva, 
nem csak szándékba vévé, de valamint a’ tisztelt főispány’ 
előjárása’ , úgy több heves- ’s borsodmegyei földesuraság’ e’ 
czélra kitüntetett hazafiúi ajánlása’ következtében Heves vgyc’ 
elősegítésével már a’ tetemes munka ez őszön el is kezde
ték. Melly annyival nyomatosb érdemű, mivel már a’ hegy- 
völgyes Szarvaskőnél érczkeménységü sziklákkal csákányosan

kell vala megütközni. l)e itt szilárd elhatárzottság daczol a’ 
gátokkal; mert a’ mosolygva biztató remény előre jelenti, 
hogy a’ végrehajtás valamint Eger’ fokhelyének (emporium), 
úgy a’ körülbelüli vidékeknek is kivált a’ legrövidebb közösű- 
lési ut’ eszközlendése által tetemesen gyiimölcsözend. Ed- 
digelú o’ p a tr ia r c h o -ó r s e k  xisai az  utcsinálási költségeket ; 
’s kirendelt mérnöke a’ megye' mérnökével együttmunkálva 
intézik az ut’ menetét. így már jámbor palóczinknak sem fog 
majd annyi ló- és szekérromlásba kerülni utjok; holott maig- 
lan is sokszor lélekvesztő patak-kavicsokon, szikladarabokon, 
görbe dűlőkön ’s lüktetőkön kell a’ többi utazókkal együtt 
rázatniok. ( J e l e n k o r . )

A’ m. t. t á r s a s á g ,  f. e. dec. l l én tartatott kisgyülésé
ben némelly belső dolgaival foglalkozott. Ugyanakkor I. 1) ö- 
b r e n t e i  Gábor r. t. mint a’ régi magyar nyelvemlékek’ szer
kesztője a’ csornai convent, Soprony vármegye- és kir. város
nak általa ez őszszel megvizsgáltatott levéltárairól jelentést 
tön és Soprony városa’ részéről 46 darab levelet nyújtott be. 
II. Egy históriai ’s egy a’ Tudománytár’ számára beadott phi- 
lologiai munkának bírálók rendeltettek. III. Va s s  László t. 
t. legközelebbi utazása’ alkalmakor gyűjtött 66 uj pénzt, mely- 
lyek közt 3 darab arany, ’s 50 darab ezüst találtatik, nem
különben Buda’ és Pest’ tájleirását gr. V a s q u e z  Károlytól 
küldötte be a’ társaság’ gyűjteményei’ számára.

A u s z t r i a .
() cs. Magasságát Z o f i a  Főherczegasszonyt, F c r c n c z  

K á r o l y  cs. Főlierczeg’ nejét, december’ 18án estve erős hi- 
dcgláz lepte meg, mire az ábrázat’ eltiizesedése következeit. 
A’ beállott éjszaka igen nyugtalan volt , ’s a’ láz a’ tegnapi 
napon által folyvást tartott. A’ mai éj valamivel nyugodtabb 
volt; az orbáncz (Rothlauf) mindig jobban-jobban kifejlő
dött. Bécs , december’ 20. 1837. Dr. M a l f a t t i .

O cs. Magassága Z o f i a  Főherczegassz. F e r e n c z  K á r o l y  
cs. Főherczeg’ neje , a’ tegnapi nap’ lefolyta alatt erős lázban 
szenvedett ’s az orbáncz’ kifejlődése még mindig clőhaladt. 
A’ mai éjszakán valamivel nyugodtabb volt, ’s a’jelen állapot 
általában valamivel jobb.

Bécs, december’ 21 1837.
Dr. M a l f a t t i .

Tegnapi napon O cs. Magasságának Z o f i a  Főherczegnő- 
nek , F e r e n c z  K á r o l y  cs. Főherczeg’ nejének egész fején 
az orbáncz mindinkább előhaladt mérséklettebb láz 's álmos 
állapot’ változása közben. Estve erősebb láz állott elő, melly 
késő éjszakáig ta r to tt ,  mire néhány órányi újító álom követ
kezett. Reggel a’ láz szembetünőleg kisebbedett ’s általában 
lényegi változás nem történt.

Bécs, december’ 22. 1837.
Dr. M a l f a  t t  i.

HfagyJbritannia.
Az alsóháznak dec. 8kai ülésében a’ kincstár’ cancellárja 

azon indítványt tévé, hogy az udvarköltségeket és statuspénz 
tárt terhelő nyugpénzek’ jegyzéke a’ háznak egy küldöttségé
hez utasittassék véleményadás végett aziránt, melinyire volna 
alkalmas , az egyes nyugpénzeket tovább is meghagyni. Sir 
R . P e e l  e’ javaslatot ügyes beszédben ostromolta, mellyben

azt állitá, hogy a mostani nyugpénzjegyzék parlamentvégzés 
által ezutánra is illethetlennek nyilatkoztaték még akkor, mi
dőn az udvarköltségek a boldogult király’ részére határozta!- 
tak meg. Azon első ministerek, kiknek kormánya alatt e’ 
nyugpénzek’ nagyobb része adatott ’s helybenhagyatott, u. 
m. G a s t i e r  e a g h  lord, C a n n i n g  és L i v e r p o o l  lord, 
már nem élnek ; ennélfogva illetlen volna az általok nyugal
mazottakat most háborgatni. Sir. R. Peel tehát azt javaslá, 
hogy a’ nyugpénzjegyzék hagyassák meg úgy, mint IV. V i l 
mos  alatt \ olt. Javaslatát S t a n l e y  lord ’s egy sereg más 
conservativ tag pártolták; ellenben I). W. H a r v e y ,  E b -  
r i n g t o n  lord, J. R u s s e l l  lord '6 többen a’ minister! in
dítvány mellett szólották. Reggeli 2 órakor ment véghez a’ 
szavazás, melly alkalommal S p r in g - R i c e’ indítványa 295, 
sir R. Peel’ javaslata pedig 233 szót nyere. Ezen 62 szóból 
álló nagy ministeri többséget részint az okozta, hogy többen 
a conservativek közül küldőiknek tett Ígéretük szerint a’vizs
gálatra szavaztak.

Az alsóházban december’ Ildikén a’ királynénak egy üze
nete olvastatott fel, mellyben felszólittatik a’ ház ,  hogy 
K e n t  herczegné’ (a’ királyné’ anyja) házköltségeiről gondos
kodjék, egyszersmind kinyilatkoztatja ő felsége, hogy erre 
nézve a’ ház’ bőkezűségében bízik. — A’ tárgy’ tanácskozás 
alá vétele más napra tűzetett ki. E rre ,  a’ kincstárcancellár’ 
indítványára, a’ ház biztossággá változott az u d v a r k ö l t s é 
g e k  (civilliste) felett, midőn is a’ királyné’ házköltségeire
385,000 font sterling, egyes udvari szolgák’ fizetésére 10,000 
font ,  nyugpénzekre évenkint 12,000 font ajánltattak meg.

A’ politicai egyesület nem rég Birminghamben gyűlést tar
tott ’s több határozatokat fogadott el, mellyek a’ John R u s 
s e l l  lord által kijelentett véleményeket kárhoztatják ’s a’ 
radical reformereket az egész országban felszólítják , hogy 
az egyesülettel a’ mostani ministerek’ letételére együttmun
káljanak. Ezenkívül elhatároztatott, hogy a’ stroudi válasz
tóknak egy levélben terjesztessék elejökbe, mikép czélszerii 
volna, J. Russell lordot megkeresni aziránt: mondanale par
lamentüléséről, mivel nézeteik-’s véleményeiknek már többé 
nem képviselője, ’s hogy az említett levél’ másolatai Stroud- 
ban az utczaszögletekre ragasztassanak fel.

Ilir szerint W e l l i n g t o n  herczeg nem engedi meg fiá
nak, D o u r o  marquisnak, hogy Norwich’ részére történt vá
lasztatását az alsóház’ vizsgáló-biztossága előtt védelmezze. 
A’ ,,Globe’“ véleménye szerint e’ hir némi hitelességet nyer 
azáltal, hogy a’ marquis a’ jelen parlament’ megnyittatása 
óta még egy szavazásban sem vett részt,  ’s ha tekintetbe 
veszsziik a’ herczcgnek férfias és nyilt characterét, az is igen 
hihető, hogy ő azon rugókat, mellyek által fia megválasz
ta to t t ,  igen megvetendőknek találja.

C a n a d a ’ állapotja felől következőket irat magának a’ pá
risi „National“  egyik londoni levelezője által: „Canada’ ál
lapotja a’ ministereket minden nap újabb aggodalmakba ejti. 
A’ polgárháború ezen gyarmaton már elkezdődött, ’s a’ mi- 
nisterium semmi alkalmasabbat sem tudott kitalálni , mint 
hogy oda egy olly hadi kormányzót küldjön, ki inkább cha- 
ractere’ hevességéről mint igazgatási ügyességéről ismeretes. 
A r t h u r  ezredes már elment, Gosford lord’ helyét Canadá- 
ban elfoglalandó; ’s e’ választás annál nevezetesb, minthogy 
Arthur ezredes még most is igen fontos vád alatt van vandie- 
menföldi igazgatásakori tettei miatt. A’ mi whig ministereink

K ö n y v i s m e r t e t é s .
I. E m ién  y. Karácsom , uj-esztendei és névnapi ajándék 

1838. Második év, 5 aczélra metszett képpel. Kiadja Hecke
nast Gusztáv. Pesten, 12rét. Mindent elkövetett az érdemes 
kiadó, hogy e’ munkácska’ másodévi folyamatát a’ közönség’ 
figyelmére ’s pártfogására érdemesítse. Magyar belletristi- 
cánk’ igen jeles férfiainak nevei kezeskednek belső becséről. 
Ugyanis ki ne olvasná örömmel a’ szeszélyben és elmésségben 
kifogyhatatlan F á  y András’ munkáit? az itt uj nemben fellé
pett J ó s i k a  Miklós báró’ költeményeit? a’ költészet’ lénye
gével olly mélyen megbarátkozott K ö l c s e y  Ferencz’ oktatva 
mulató elbeszéléseit? vagy a’ tiszta ’s erényes szerelmet pá
ratlanul festő, hazánkszerte kedvelt K i s f a l u d y  Sándor’ re
mekjeit? Ezen koszorúsok pedig azok, kik e’ csinos zseb
könyv’ lapjait nagyobb részint töltik; ezekhez járulnak még 
némelly eredeti költeményecskék is olly íróinktól, kik ha- 
szinte a’ napkint nem ragyognak is még; de saját és tiszta 
csillogásuk által az egésznek díszére szolgálnak. — Az öt 
aczélmetszet bármelly szigorú műbiró’ várakozását is kielé
gíti. Külső csínra nézve is az érdemes kiadó semmi költséget 
nem kiméit, úgy hogy az „Emlény“ , mint a’ kiadó az előszó
ban büszke önérzettel megjegyzi, mind a’ papirost, mind a’ 
hibátlan ’s tiszta nyomtatást, mind a’ csinos kötést ’s boríté
kot tekintve, a’ külföldi zsebkönyvekkel is kiállja a’ versenyt.

A’ czímkép Jósika Miklós bárónak jóltalált arczképe , B a 
r a b á s ’ ecsetje után. A’ második Jósika’ „Hűtlen hiv“  czímii 
elbeszéléséből Id  un á t  ábrázolja, ki távollevő barátnéjának

Vilmának egyik kisdedét karján tartja , mig a’ nagyobbacska 
testvér azt pávatollal csiklandja. — A’ harmadik a’ Munkács’ 
várától végbúcsut vevő Z r i n y i  Ilonát bánatos elmeriilésben 
láttatja. — A’ negyediken G a á l ’ „Bajvívók“ czímii novellá
jából L i á n  g u a r d ’ vára az előtte álló magas partokon emel
kedett rozzant híddal, mellyen Bu d a  magyar hős lóháton, 
két szolgájával, a’ túl partra átmenni akarván, L a n g h a r i s -  
nak, a’ szerelemdühösnek, ármánya’ következtében a’ sűlyedező 
hidon lesikamlani ’s mármár a’ vízbe bukni, E d v i n  a kedvese 
pedig e’ borzasztó látomáson elijedve, segítségért rimány- 
kodni látszik. — Az ötödik ábrázolat végre a’ „Rajasthani 
leányé“ , ki a’ D s u m n a  folyam’ magas partján, kezében fák
lyát tartva, kedvesét Id o  g l u t  inti ’s várja.

Vajha e’ csinos almanach, mellynek általány cs pártfogását 
teljes meggyőződésiinknél fogva minden rendii ’s rangú hon
fiainknak ’s hazánk’ finom Ízlésű szépeinek méltán ajánlhatjuk, 
a’ legkiterjedtebb részvét ’s a’ legjutalmazóbb siker által a’ 
honunkban számosán találkozó többi köny várusokat is hasonló 
vállalatokra buzdítaná.

II. Malerisch-romantisches Denkbuch des Oesterreichíschen 
Kaiserstaates. Mit Stahlstichen von den vorzüglichsten engli- 
schen und deutschen Künstlern nach eigens zu diesem Werke 
aufgenommenen Originalzeichnungen. — Pesth und Leipzig, 
C. A. H a r t l e b e n ’s Verlag. 1838. (Első füzet, Vili. és 24 
lap. 8., három pompás aczélmetszettel és színes nyomatú bo
rítékkal; ára 45 p. kr.)

Ugyanazon II a r t l  e b e n tői, kinek „Malerischer Atlas“ -át 
méltó magasztalásokkal ismertette meg a’ „Hírnök’“ 37dik j

száma , veszi most a’ publicum e’ festői romános Albumot, 
mellynek minden egyéb, amannál felhozott érdemeihez és je 
lességeihez , még a’ h a z a f i s á g é ’s a’ rajzolatok’ e r e d e 
t i s é g e t “ is járul. Az ausztriai birodalom, e’ szó’ legszéle
sebb értelmében, mint az előszó igen helyesen jegyzi meg, 
különböző országinak és tartományinak összeségét tekintve, 
olly egy nagyszerű képet mutat, mellyre a’ természet a’ leg- 
pazarabb kezekkel öntötte ki az áldás’ és kecsek’ bőségszar
vát. Legelői is maga e’ birodalom’törzsök- és szivtartománya, 
A u s z t r i a ,  pompás Duna-vidékével, müveit síkjaival, szőlős 
halmaival ’s a’ cetiusi hegyek’ erdős tájaival; S a l z b u r g ,  
zuhogó vizbukásival és örök jég fedte bérczeivel; T i r o l ,  
melly Italia’virányait a’ havasok’ fenséges komolyságával egy
ütt bírja; S t i r i a ,  nyájas Grazével és csendelgö völgyeivel; 
L o m b a r d i a  és V e l e n c z e ,  amaz a’ természet és művelés 
adta termékenység’ minden kincseivel, emez a’ művészet’ és 
régi nagyság’ minden emlékével; ü a l m á t o r s z á g ,  tenger
vidékével; M a g y a r o r s z á g ,  a’ birodalomnak e’ legnagyobb 
’s legfontosabb része, ezen valóságos terra benedicta, maga 
egy kis világ, nyújtva mindent, az aranytól kezdve a’ legki
sebb szükségig, gabonatermő síkjaival ’s barmos pusztáival, 
sötét erdőivel ’s Európában legelső borhegyeivel; és az érezdűs 
E r d é l y ,  e’ másik Helvetia; ’s a’ műszorgalmas C s e h o r 
s z á g ,  világhírű fürdőivel és nevezetes fővárosával, mindez és 
még több ország a’ művészeti és természeti kincseknek olly 
gazdag egyesületét mutatják, melly száz különböző tekintet
ben a’ legnagyobb figyelemre ’s részint csodálatra méltó. 
Ezek’ ismeretét a’ legszembetűnőbb pontokban, művészi raj-



cl varrnak határozva az amerikai szabadságháborút megují- 
tani. Azonban még eddig nincs több 5000 katonájuknál, kik
kel egy 600,000 lélekből álló lakosságot akarnak észrehozni. 
Minden hihetőség szerint Canada az anyaország jármát lerá- 
zandja. De valljon e’ történet nem fog e a’ toryknak ked
vezni? nem fogja e a’ közfigyelmet az ország’ belsejéről kí
vülre fordítani, ’s a’ közép osztályokat a’ reformok és radr 
calismus ellen felingerleni ? Az olly érzékeny és vak angol 
nemzeti érzés mellett ezektől méltán tarthatni. Egyébiránt 
Canada’ politicai állapotjárói ezeket kell tudni. Canadában 
szinte mint Angliában két törvényhozó kamara van, ezek mel 
lett pedig egy feleléssel nem tartozó hatalom, mellyet a’ kor
mányzó ’s a’ végrehajtó tanács képeznek. Ezen alkotmányt 
az angol parlament úgy adta a’ canadaiaknak , mint a’ leg
nagyobb jótékonyság ’s bőkezűség’ jelét az anyaország részé
ről gyarmata iránt; azonban az a’ gyarmatot valójában egé
szen az angol korona’ hatalma alá veti, mert ez nevezi ki a 
kormányzót, a’ végrehajtó és törvényhozó tanácsot s a’ hi
vatalnokokat, egyszersmind a’ hazafiűi gyűléseket feloszlat
hatja. A’ népnek egy joga marad csak, a’ kérelemé. Igen, de 
a’ canadai nép már 40 év óta kér és panaszkodik, hogy tőle 
földbirtokát néhány londoni kereskedőtársaság’ javára elve
szik ; hogy nyelvét, erkölcseit és ősi szokásait erőszakkal meg
másítani igyekeznek ; hogy az országban idegen vallást pár
tolnák, hogy a' várasok’ nyakára dölyfös katonaőrizetoket 
tolnak; hogy a’ főbb hivatalokat egykét angol család kezebe 
halmozzák össze; hogy a’ gyarmatnak Anglián ki\úl minden 
egyéb nemzetteli kereskedést tiltanak, theajat es czukrat 
iszonyú vámokkal terhelik ’s tőle minden egyéb gyármüvet a’ 
Manchesterben és Birminghamban készülteken kívül eltilta
nak. A’ kérelmek a’ gyarmati hivatal’ levéltáraiban alusznak 
Londonban, ’s midőn attól tartottak , hogy a’ panaszok igen 
hangosan találnának kitörni, akkor egy Craig et 's egy l)al- 
honsie-t küldöttek kormányzóul, kik ugy ancsak értettek a’ 
a’ nép’ szájbetöméséhez. — Ez a’ canadai constitutionalis al
kotmány’ igaz története.“

A r t h u r  ezredes, Vandimensland’ előbbi kormányzója, 
dec. 9kén hajóra szállott, Felső-Canada’ kormányzóságát sir 
Fr. H e a d  helyett átveendő.

Azon terv, melly szerint Egyiptus és a’ brit Keletindia kö 
zott egy rendszeres gőzhajóut vala létesítendő, igen kellemet
len akadályra talált C a m p b e l l  ezredes’ ügyetlen magaviseleté 
miatt, ki Alexandriában a’ brit királynénak ’s egyszersmind 
a’ keletindiai társaságnak ügyviselője. T. i. az alkirály, kinek 
e’ vállalat igen Ínyére van, annak kivitelére egy szénrakhelyet 
ajánlott Kairóban, ’s Campbell ezredes azt nem fogadta el. 
Az angol hírlapok keményen feddik az ezredes’ ezen tettét 
’s igen roszalják, hogy a’ keletindiai társaság olly sok — t. i. 
h é t  — ügyviselőt tart Egyiptusban, kik aztán ellenkező 
rendszabásaik által egymásnak csak akadályára vannak.

Fraiiczlaország*.
A’ „Moniteur’“ december’ 13kai számában következő czik- 

kely foglaltatik : „Tegnap Párisban hirek szárnyaltak fölfe
dezett czimboraságokról és összeesküvésekről. A’ kormány 
kötelességének tartja, a’ valódi igazságot legkisebb haladék 
nélkül tudtára adni a’ közönségnek, hogy a’ jó polgárokat 
nagyított aggodalmak ellen megőrizze.— Egy idő óta a’ kor
mány olly gonosz tervek’ nyomában volt, mellyek a’ király’ 
élete ellen kohollattak. A’ kormány e’ nyomot azon nyugott 
és mérséklett vigyázattal követé, melly roszakaratu tervek
nek már több Ízben elejét vette ’s meghiúsította azokat. — 
Múlt vasárnap (lOkén) Bonlogne-sur-Mer’ helyhatósága egy 
embert fogatott be, ki hamis útlevéllel volt ellátva , ’s levél- 
tárczájában igen terhelő irományok találtattak, mellyek őt, 
a’ kormány által már korábban vett tudósításokkal megegye
z ő i g ,  azon férfiúnak bélyegzők, ki az összeesküvés’ végre
hajtására látszott rendeltetve lenni. — Ez egyike a’ megke
gyelmezett áprilisi vétkeseknek , egyike azon keveseknek, kik 
érzéketlenek maradtak a’ szelídségnek ama’ tette iránt, inely- 
lyet az elitéltek’ többsége köszönettel fogadott. A’ Jevéltár- 
czájában foglaltatott Írások’ megvizsgálása’ következtében né
hány befogatás történt, ’s a’ törvényszék lépéseket tön ezen 
egész dolog’ kitudására.“  — A’ „Messager“  erről következő

zolatok’s czélirányos leírások által, terjeszteni, megkedvel 
tetni: czélja e’ munkának; minek nagyszerű létesitendéséről 
már az is elegendő kezes, hogy épen Ha r 11 eb en ur már ez
előtt szinte 40 évvel kezdett meg egy hasonló gyűjteményt 
„ Malerische Darstellungen aus Oesterreich“ czím alatt, melly- 
nek e mostani mintegy érettebb és korszerűbb folytatása. 
Ennek legnagyobb ajánlatára szolgál, mint részben már em
lítettük, először az, hogy az angol és német legelső művé
szektől készülő aczélmetszetek merő e r e d e t i  rajzolatok 
után dolgoztatnak, melly utóbbiak ismét Bécs’ legelső művé
szeitől, u. m. E n d e r ,  G u r k  és B a r b a r i n i  uraktól szár
maznak ; másodszor, hogy a’ leirás’ szerkesztése W e i d m a n n 
Ferencz Károly orra, Bécsnek e’ nemben egyik legügyesebb 
literatorára van bízva. A’ tárgyak’ megválasztásában, tekintve 
azok tömérdekségét és változatosságát, a’ geographiai és po
liticai határokhoz természetszerint nem kötheti magát a’ kia- 
dóság, azonban a monarchia’ legnagyobb részét átfutó ’s a’ 
gőzhajózás által legújabban Europa’ figyelmét is magára 
vont D u n a -  v i d é k r e  különös tekintettel leend, a’ mit eléggé 
bizonyít az, hogy e vidéket E n d e r  ur által sajátlag e’ czél- 
ra beutaztatta s máris s z á z ,  c’ művész által felvett vázo- 
latban válogathat. —

Mi mindezek után e’ vállalat’ ajánlatára nem hozhatunk 
fel egyebet, mint hogy a’ munka h a v o n k i n t i  füzetekben, 
három aczélmetszettel, 1 — 2 ívnyi, legpompásabb nyomtatású 
textussal fog megjelenni ’s egy illyen füzet’ ára nem több 45 
pengő krajczárnál, mi a z e g é s z, f ö 1 ö t t  e i z 1 e t e s m u n k á t 
a’ középnél kisebb vagyonunk által is megszerezhetővé teszi.

bővebb részleteket közöl: ,,A’ király'élete ellen uj összeeskü
vés koholtatott, mellyet bizonyos H u b e r t ,  a’ kegyelmet 
nyert áprilisi vétkesek’ egyike, ki későbben a’neuillyi össze
esküvéskor is gyanúba jö t t ,  vala végrehajtandó. Mi erről a’ 
következő közelebbi tudósítást vettük: Hubert, ki nem rég 
Angliába ment volt, midőn e’ hónap’ 8kán Boulogneban szá
razra szállt, tévedésből elejtő levéltárczáját. Eső záporozott. 
A’ vámtisztek’ egyike , észrevevén e’ levéltárczát, utána kiál
tot t ,  hogy térne vissza tárczájaért; de Hubert, vagy a’ vám
tiszt’ szavát, mi nagyon hihető , az eső’ zúgása ’s egyéb zaj 
miatt nem hallván, vagy lakására visszasietvén, igen sebe 
sen el tűnt ,  a’ nélkül hogy feltartóztatták volna. — Úgy lát
szik , hogy Hubert Angliában tervet rajzoltatott egy igen szö
vevényes p o k o l e r ő r a t í l i ö z .  Azonban nem tudjuk, Angli
ában készült e el ezen erőmű, vagy Francziaországban kellett 
volna készülnie. Azon időpont, mellyben vele átkozatos pró
ba vala tétetendő , még nem lön meghatározva. Nem hiszik, 
hogy a’ kamarák’ megnyitása’ napján lett volna az történen
dő. — Hubert S t i e g l e r  álnév alatt u tazott , a’ rendőrigaz 
gatóság’útlevelével. Levéltárczájában , melly fölvétetése után 
csak más nap nyittatott ki, mint mondják, fontos biinnyomok 
foglaltatnak. — Több személy jö tt  gyanúba. A’ többi közt 
egy elmozdithatlan törvényszéki személy is emlittetik, ki 
1830 végén neveztetett ki. Hubert lOkén Boulogneban foga
tott b e , ’s Párisba fog hozatni. — Két más álnév alatt két 
más utazást szándékozott tenni Angliába, mellyeknek főczél- 
ja , úgy látszik , az volt , hogy londoni "s birminghami ügyes 
erőmiivészekkel értekezzék. — Reményijük, hogy a’ kor
mány , a’ polgárok’ megnyugtatására ’s a’ közönség’ felhábo
rodásának lecsillapítására, a’ nála levő tudósításokat köz 
hirré teendi.“  — A’ „Courrier Franpais“ ezeket Írja: „Azt 
halljuk, h ogy a’ vám’ brigádosa, ki Hubert’ levéltárczáját föl
vette,  miután elvitelére 24 óráig hiába várakozott, maga vizs
gálta azt meg, látni akarván, valljon nem akadna e benne a’ 
tulajdonos nevének ’s lakásának némelly jeleire. Nagy lön 
bámulása, midőn az abban foglalkozott rajzokat és iratokat 
megpillantá. Tiistint jelentést tön felőle a’ hatóságnak; né
mi nyomozások után a’ levéltárcza’ tulajdonosa megtalálta
tott , ’s miután azt magáénak ismerte, mint hamis útlevél’ 
birtokosa fogságba tétetett. — Ha olly személyeknek, kik 
rendszerint jól vannak értesítve, hitelt adhatunk, a’ministe- 
rium az ezen fölfedezés’ következtében indítandó pert egysze- 
riileg az eskiittszék' elébe akarja utasítani. — Mi nem hal
lottuk , hogy e’ perbe valamelly törvényszéki személy bonyo
lódott volna, ’s a’ „Moniteur“ nem említ semmi ollyast, mi 
e’ tudósítást hitelessé tehetné. Csupán egy kenyérsütőnek be- 
fogatásáról hallottunk beszélni, ki ellen már egyszer politicai 
per folyt.“

A’ december’ 14kei „Messager“ ezt Írja: „ H u b e r t  Lajos 
nem áprilisi megkegyelmezett, mint hibásan jelentettük , ha
nem egyike a’ neuillyi összeesküvés miatt elítélteknek; ötévi 
fogságra ’s tiz évig tartandó rendőrségi felvigyázat alá volt 
Ítélve; de a’ f. e. május’ 8kán költ királyi rendelet által ke
gyelmet nyerő; 46 esztendős, mesterségére pedig tobakle- 
gény (cserzővarga). — A’ december’ 14kei „Gazette des Tri- 
bunaux“ szerint a’ Hubert-féle összeesküvés’ fölfedeztetésé
nek következtében ime’ személyek fogattak be: B r o u a r d ,  
orvos doctor, kinek lakásán egy kétcsövű puskát, vadászfegy
vereket és sok irományt ta lá ltak; G i r a u d ,  kalmárlegény, 
savoyei születés; C l o u p e l l ,  varga, angol alattvaló; S t u b ,  
erőmiivész; G r o u v e l l e ,  hajadon, ki egykor F i  es c h i ’, 
P e p i n ’ és M o r e y ’ sírjait virágokkal ékesítő. Lakásán egy 
hadi fegyver 's többi Írásai közt egy levél ta lá lta to tt ,  meíly 
csak mostanában költ Boulogneból Hűbéritől, ki a’ nevezett 
leánytól pénzt kér,  hogy Párisba utazhasson.

A’ „Siéclebon“ ezt olvashatni: „Egy fontos hir, mellynek 
titokban tartásán hiában fáradoztak, most a’ pénzügyi világ
ban fó beszédtárgy. Három capitalista, a’ cabinet’ közbenjá
rására egyesülvén, a’ spanyol királyné’ segedelmére adandó 
kölcsönözés’ főalapjai felett megegyezett. Mint mondatik, 
mintegy 200 miliónyi sommáról van szó. A g u a d o ,  mint 
Laliik, egyike a’szerződőknek, ’s T o r e n  o egy a’ vállalat’ leg
buzgóbb előmozdítói közül. E ’ pénzügyi alkudozásnak első 
feltétele volna, a’ statutista - pártnak a’ cabinetbe leendő 
újabb belépése.

Egyházi fenyíték.’ példája a’ m últ századból.

Kevesen fogják tudni, milly erőteljesen tartotta fen az öreg 
és derék K á r o l y - V i l m o s ,  braunschweigi herczeg , az egy
házi ienyitéket ezelőtt 50 — 60 esztendővel. Akkor e’ herczeg- 
ség’ több falujában a’ férjfi lakosság azon rósz szokást vette 
tel, hogy vasárnapokon a’ templom helyett a’ korcsmába ment 
’s itt magát égettborral jól leáztatta. A’ lelki-pásztorok’ min
den intése haszontalan vo l t , sőt a’ parasztok , azoknak da
czára, mindenkor a’ plébánia előtt mentek e l ,  midőn beha
rangozáskor egyenest a’ korcsmának tartottak. Végre a’ lel
készek a’ kormányhoz fordultak, melly is azonnal szigorú 
parancsot küldött a’ vétkesekhez, a ’ vasárnap’ keresztény 
módon megölését szorgalmazót. Minden község engedelmes
kedett egyen kiviil , mellynek iszákosi elszántaknak jlátszá- 
nak világi gyönyörködésökkel a’ szent napon fel nem hagyni. 
A’ herczegi parancsolat’ kihirdetését követő vasárnapon a’ lel
ki pásztor háza’ utczaajtajába állott, hogy igy személyes te
kintete által az elhaladókat kötelességökre emlékeztesse. De 
a’ parasztok, mihelyt az istentiszteletre beharangoztak, gú
nyosan köszöntve elmentek előtte ’s — be a’ korcsmába. E’ 
viselet által mélyen sértve , a’ lelkész azonnal ir a’ kormány
nak ’s liivei’ engedetlenségét a’ legelevenebb színekkel festi 
le. A’ dolog a’ herczeg’ fülébe j u t , ’s ez azonnal eltökéli ma
g á t , abban személyesen bíráskodni. Egyik vasárnapon isme
retlenül a’ faluba kocsizott. Egyszerű, egész állig begombolt 
kabátban kevéssel az istentisztelet’ megkezdése előtt a’ csap
székbe lépett,  hol egy igen hoszú asztal még vendégeire vá-

A* „Moniteur Algérien“ következő levelet közöl, mellyet 
a’ király Constantine’ bevétele után mostani marsai V a l é e  
grófhoz in tézett: „Drága marsalom! Azért irok önnek, hogy 
a’ parancsnoksága alatt álló hadseregnek Francziaország’ há
láját ’s az enyémet tudtára adjam azon szép hadi tettéért, 
melly zászlóink’ dicsőségének uj fényt ad, midőn egyszer
smind annak, ki őt győzödelemre vezető, a’ legfőbb katonai 
érdempolczot szerezte! meg. Midőn olly sok bátraknak, kik
nek elestébe e’ győzödelem került, ’s nevezetesen a’ tőlünk 
elragadtatott derék főparancsnoknak elvesztését ’egész 'szi
vemből sajnálom, legalább vigasztalás .az reám nézve , hogy 
ön’ sok évi jó szolgálatit és olly számos ütközetekben ’s os
tromokban volt dicsteli részvétét méltókép megjutalmazha
tom. A’ hadrninister önnek kineveztetését (főparancsnokká) 
tudtára adandja, én pedig megbízom de l a  S a l l e  kapitányt, 
egyikét parancstiszteimnek, hogy önnek részemről a’ marsal- 
pálczát adja által. Midőn ö n t , drága m arsai, felszólítom, 
hogy legyen tolmácsom az afrikai hadseregnél ’s adja tudtára 
a’ megjutalmazásokat, mellyeket olly szerencsés vagyok neki 
adhatni, különös megelégedésemre szolgál, hogy N e m o u r s  
herczeg’ nevét azokéi között találom, kiket ön előttem, mint 
ollyanokat jelel ki, kik fegyvereink’ sikerében főrészt vettek; 
hálát adok az isteni gondviselésnek, melly őt nekem annyi 
veszedelmek közt megtartotta, ’s akarta, hogy második fiam 
is, valamint bátyja ’s én, azon szerencsében részesüljön, hogy 
vitéz katonáink’ hadi tetteihez és dicsteljes szolgálatihoz, 
mellyeket azok a’ hazának minden időben tettek, csatlakoz- 
hassék. Fogadja, drága marsai, becsüléssel teljes érzelmim’ 
biztosítását, mellyeket ön olly igen megérdemel ’s mellyeket 
számára mindenkor megtartandok. Jóakarója L a j o s  F ü l e  p.“

A’ most Párisban levő F l e u r y  general, ki Constantinénál 
a’ mérnöki kart igazgatta, ellenmond az itteni hírlapokban 
elterjedt azon hírnek, hogy egy Constantine’ bevétele előtt 
tartott hadi tanácsban azon kérdés, valljon a’ had visszavo
nuljon e ‘? szóba jö tt  volna. Irományát következő szavakkal 
rekeszti: „Egy illy es vélemény a’ hadseregnél semmi visz- 
hangra sem talált volna. Kiki,  a’ főparancsnoktól kezdve a’ 
legutolsó közkatonáig azon meggyőződéstől vala áthatva, 
hogy a’Constantine’ falain nyitott résen kell dicsőséget és üd
vét keresni.“

Egy bonai, nov. 29dikéről költ levél szerint oda ugyan
azon hó’ 27dikén egy szállitvány (convoi) érkezett Constan
táéból egy század voltigeur’ kísérete mellett. Sidi-Taratan 
hegyen, melly alatt egy kisded folyam fut el, a' sereg meg
állóit ’s egy hadnagy és egy közember halászat végett csak 
csekély messzeségre eltávoztak. Midőn hoszas kimaradás után 
keresésökre indultak , holttesteiket találták meg fejek nélkül. 
Minden igyekezet a’ gyilkosságot elkövetett beduinok' feltalá
lására sikeretlen maradt.

A’ G a l l o i s  admiral’parancsnoksága alatt álló hajóhadnak 
nem szabad elhagyni az ázsiai partokat; sőt a’ török hajóha
dat még tovább is szemmel kell tartania, melly a’ Dardanel
lákból az elsőnél nagyobb számmal kievezendő. (Ez által meg- 
czáfoltatik a’ franczia hírlapoknak azon előbbi tudósítása, 
hogy az említett hajóhad Toulonba visszajött.)

Spanyolország'.
A’ „bayonnei Phareban“ ezeket olvashatni: „Azon tudósí

tást vettük, h o g y B a r d a x i  (Bardaji) ministerelnök decem
ber’2án estve a’ királynénak következő ministeri összeállítást 
terjesztett elébe : „Kiiliigyek’ ministere ’s tanácselnök B a r -  
d a x i ; had minist. S a n s ;  pénzügy minister S a n t i l l a n ;  igaz- 
ságminister Ó la  v a r r  i e t a ;  beliigyminister T o r  rém  é j i  a 
marquis; tengeri ügyek’ ministere U 11 o a. Ezen előterjesz
tés a’ királynétól a’ következő napon még el nem fogadtatott. 
R a m o n ,  a’ beliigyek’ ministeriumánál alstatustitoknok, el- 
bocsáttatási kérelmét benyújtotta; helye P o u z o a  murciai 
követ ’s ugyanazon ministeriumnál osztályfőnök által töl
tetett be.

Madrid, dec. 8 .
A’ követek’ kamarájának tegnapi ülésében M a r t i n e z  de  

l a  R o s a ,  miután dec. lső napján tartott beszédjének rövid 
átnézetét adta volna,  folytatólag a’ következőket mondá: 
„1836 év’ tavaszán Anglia a’ franczia kormánynak hathatósb

rakozott. Alig fogott a’ herczeg ezen asztal’ fejénél helyet, 
midőn a’ templom’ harangjai megkondúltak ’s a’ szoba csak
hamar megtelt parasztokkal. Egy széles vállú, tenyeres-tal
pas, magas szál ember, kinek képét a’ sok sör- és égettbori- 
vás bíborvörösre festette, ’s ki a' szép gyülekezet’ rendsze
rinti elnökének látszék, közelebb lépett a’ herczeghez, meg
vető szemekkel nézett rajta több Ízben végig ’s csak elfojtott 
boszankodással túré, hogy az ő díszhelyét egy idegen foglalá 
el. Azonban nem szólott semmit, hanem széket ragadva, le 
csapta magát rá ,  a’ herczeg’ jobbja felöl. A’ többi parasztok 
utána sorba ültek ’s betöltők az asztalt. Ekkor a’ korcsmáros 
lépett be s a’ különbeni elnök’ elejébe egy nagy kupa égett- 
bort tön le. E z ,  az edényt mind a’ két fülénél megragadván, 
egy lenéző oldalpillanatot vetett a’ herczegre ’s egy pár ha
talmas kortyot ivott. Ekkor a’ kupát jobb kéz felől ülő szom
szédjának nyujtá , az ottani német pórkiejtéssel mondván: 
G i f  h o t  w e i t e r !  (Adjuk tovább !) így ment a’ kupa kézről 
kézre, körül az asztalon, egész addig a’ parasztig, ki a’ 
herczeg mellett bal kéz felől ült. E z ,  miután ivott, pillana
tokkal ’s arczjátékkal tudtára adá a’ herczegnek , hogy ő mit 
sem fog az italból kapni, ’s azzal kupáját tőszomszédjának 
visszaadván: N a ,  l a t  h é t  w e d e r  so r o m  g a h n !  (No, 
csak hadd menjen ez megint igy végig!) úgy mond;  ’s a’ ku
pa , bal kézre , ismét visszavándorolt azon parasztig, ki ma- 

a’ herczeg’ jobbjánál legelőször lecsapá. Ez ivók ’s nyel
vével egyet-kettőt csattantván , visszaadá a’ kupát szomszéd
jának ismételvén: N a, 1 a t h é t  w e d e r  so  r o m  g a h n !  — 
Ekkor a’ herczeg felszökött, felrántá kabátját 's egyenruha-



közremunkál&st ajánlott; a* franczia cabinet ezt nem tar
totta alkalmatosnak; mindazáltal tartozom az igazságnak an
nak kijelentésével, hogy tagjai közül egy a’ közremunkálás 
mellett nyilatkozott. — A’ Spanyolországban beállott poli
tical változásoknak egyik vagy másik cabinet rendszerére 
nézve szükségképen befolyással kellett lenniek , s ez meg is 
történt a’ május hónapi political crisis után. Midőn I s t u r i z  
ur a’ ministeriumba lépett, Francziaország’ közrehatását 
megnyerni igyekezett, rncllynél a’ négyes-szövetségre hivatko
zott. Az alkudozásók hol nagyobb , hol kisebb sikerrel foly
tak; azonban alig múlt el egy hónap, midőn a’ franczia ca
binet a’ közremunkálás’ terve iránt hidegebb kezdett lenni. 
Nem valamelly beavatkozás iránt folytak ezen alkudozások 
a’ szó’ szoros értelmében , hanem a’ szövetség’ szellemébeni 
közrehatás iránt nagyobb vagy kisebb cselek»őségű , nagyobb 
vagy kisebb kiterjedésű közremnnkálást akartunk, hogy a’ há
borúnak Spanyolországban több erő és ösztön adassák. Azon 
időben az forgott fen, hogy a’ franczia, angol és portugál se
gédseregekből ’s egy spanyol osztályból ä0,000 emberből 
álló hadtest alakíttassák; ’s ennek parancsnokságát egy fran
czia general vegye által , ki is a’ lázadás’ szivébe nyo 
múljon, annak főtanyáját feldúlja, hogy igy a’ titf>bi spanyol 
seregek, mellyek a’ pyrenaeusi vonalokat ótalmazták ’s a’ 
megerősített helyeket elfoglalva tartották, a’ carlosiak ellen 
szabadon munkálhassanak. Anglia ’s Francziaország ebben 
megegyeztek, ’s még csak a’ general’ választása hiányzott. 
Erre B u g e a u d general hivatott meg , és a terv kiviteléhez 
már közel volt, mint azt L e  b e a u  general’ proclamatiója bi
zonyítja. Akkor előállottak az augustusi történetek. Nem 
akarok szólni azon változásokról, mellyeket azok branczia-
ország’ politicájában okoztak. 1 h i e r  s ur, ki akkor a fran
czia cabinet’ főnöke volt , a közremunkálás tervét pártolta, 
de az ellenkező vélemény felülkerült, s I hiers ministe- 
riuma megbukott. így Francziaország, Angliával egyetértő
i g ,  1 83öban már kész volt egy segédsereget küldeni Spanyolor
szágba , midőn a’ l a - g r a n j a i  esetek c segédsereg íelosz- 
lását eszközölték. Később a’ spanyol cabinet ’s az angol kor
mány a’ négyes szövetség’ kérdését különböző szempontokból 
nézték. A’ spanyol cabinet azt hitte, hogy a szövetség 1 ran- 
cziaországra nézve azon köteleztetésben határozódik , hogy 
a’ praetendenssel minden közlekedés a franczia határszéleken 
megakadályoztassék ’s Francziaország ezen magyarázatra tá
maszkodva , oda nyilatkozott, hogy nem köteles többet tenni. 
Akkor tehát azt hitték, hogy a’ négyes szövetség nem egyéb, 
mint csak a’ franczia határszélekeni dugárkodás’ megakadá- 
lyoztatására történt egyezkedés, ’s ennek végrehajtása a vám
tiszteket ’s a’ rendőrséget illeti. E’ pont igen fontos , mert 
az egész kérdés a’ Francziaországtól elvállalt köteleztetés 
körül forog. Midőn a’ spanyol ügy’ védői a’ franczia cabinet- 
hez fordultak, ez azt felelte: nincs kikötve, hogy a határ
széleket őrizzék. De igaz e e z ’? A’ négyes - szövetség törté
nete nem bizonyítja e világosan ’s tisztán Francziaország kö- 
teleztetését *? Ez olly világos, mint a’ napfény. Portugália’ ’s 
Anglia’ kormányai ezt megismerték’s Francziaország is ; mert 
midőn 1835 évben a’ közremunkálás kéretett, a’ franczia 
cabinet ezt felelte: „Azzal nem tartozom, hanem meg fogom 
látni, valljon eljött e a’ cselekvés’ pillanatja.“ Világos, uraim, 
hogy a’ köteleztetés a’ négyes-szövetség’ 4ik czikkelyében 
meg van állapítva. Azt igen jól tudom,  hogy az illy es ügyek 
nem tartoznak törvényszék' elébe; de van egy nyilványos lé- 
lekisméret, melly a’ kormányokat ’s nemzeteket bírálja. Mert 
ugyan mit tesz e’ szó „közremunkálás“ (Cooperiren) egyebet, 
mint ugyanazon czélra cselekvőleg közrehatni ? Elég e erre, 
ha csak a’ határok őriztetnek? Bizonyára nem,  mivel e’ kö
teleztetés csak az augustusi toldalékczikkben köttetett ki. 
Olvassák meg önök a’ szövetséget ’s a’ toldalékczikket, meg- 
látandják, hogy a’ közremunkálás hadsereg’ küldését jelenti. 
Spanyolország, melly közrehatását Portugáliának megígérte, 
egy hadosztályt küldött ez utóbbi ors«ágba ’s Portugália ha- 
sonlólag egy osztályt küldött Spanyolországba. Anglia e’ 
szövetség’ következtében segítségünkre tengeri erőt küldött. 
Miért magyaráztatott tehát Francziaországra nézve ezen szö
vetség másképen? A’ franczia kormány’ egyenességétől mél
tánvárhatn i,  hogy végtére Francziaország is e’ szövetséget 
olly értelemben veendi, mint a’ többi hatalmasságok.“

a \ „ t í  mes“ hirlapbfm következő tudósítás közöltetik : „ P r i 
vát levelek a’ spanyol határszélekről jelentik, hogy don C a r 
lo s nak sikerült 20 zaszlóalból álló hadi erőt ujon-szerkesz- 
teni, melly általában jól fegyverzett ’s felkészült, ruházat
tal, élelemmel és lőszerrel bőven el van látva. E’ hadi erő 
egészen castiliaiakból áll, arra szánva, hogy kirekesztőleg a' 
központi tartományokban ’s Madrid ellen munkálkodjék. Leg 
több szükséget szenved don Carlos lovakban , ’s ügyviselöi 
minden kigondolható fáradságot elkövetnek ezeknek előál
lítására; mert egy jó lovasság’ közrehatása elmulhatatlanul 
megkívántaié e' táborozási terv’ kivitelére. A’ fenérintett hadi 
erő a’ navarrai testülettől független, melly mint tudva van, 
igen vonakodik bérczeit elhagyni ’s az Ebrón még egyszer át
kelni. A’ carlosi generálok között támadt viszálkodások, úgy 
látszik, elintéztettek, ’s a’ praetendens’ hadseregében olly fe
nyíték ’s engedelmesség uralkodik, hogy csak egy szökéseset 
sem adta magát elő, jóllehet több generáljai őrizet alá tétet
tek, ’s némellyek hadi törvényszék’ elébe is állíttattak. Az 
érdeklett levelek nagy bámulásukat jelentik azon , hogy dón 
Carlos rövid jidő alatt illy tetemes hadi erőt tudott előállí
tani.“  —

Egy a’ spanyol határszélekről érkezett levélben ezt Írják: 
„Don C a r l o s  még mindig Atnurrióban van, 's párthívei ál
tal egy Castiliába teendő uj táborozás’ hírét terjeszteti ; an
nak 20 zászlóalból kell állania; mellyek azonban csak a' pa
piroson léteznek. Meg vagyok győződve, hogy ha a’ praeten
dens illy táborozást szándéklana , ő ’s párthívei, valamint 
minden hasonló fontos vállalatoknál, mély hallgatásban vol
nának. Annyi igaz, hogy a’ praetendens az Ebrón történt 
visszajövetele’ alkalmával nagy számú castiliai éhhelhalókat 
hozott magával, kik a' bask tartományokban a’ lakosok’ rová
sára akartak a’ télen által élősködni; de ezeknek, kik a’ nél
kül is eléggé terhelve vannak ’s a’ későbbi időkben dón C a r 
l o s sál nem igen voltak megelégedve , semmi kedvök sem 
volt a’ castiliai kalandorok’ tartására, úgy hogy e’ miatt köz
tük ’s amazok között ellenségeskedésre került a’ dolog. Most 
már a’ praetendens további súrlódás’ kikerülése végett kény
telennek látja magát, castiliai barátit hazájokba visszakül
deni, ’s e’ visszaküldésnek akarja azon t á b o r o z á s ’ fen- 
hangzó nevét adni, melly Madridot beveendő. Kétségkívül e’ 
minden élelem nélküli gyiilevész nép, melly egyes csapatok
ban az Ebrón már önhatalmúlag átment, a’ Spanyolország’ 
szivében már létező útonálló csoportokat ’s igy az ország’ 
nyomorúságát öregbítendi; de a’ fővárosnak !e’ rablók általi 
komoly inegtámadtatásától nincs mit félni.“ (A l ly .  Z .  l e v . )

T e l e g r a f i  t u d ó s í t á s .  — ^ B a y o n n e ,  dec. 8. E s- 
p a r t e r o  4kén kilencz zászlóallal Painplonából az Ebro felé 
megindult. — U l i b a r r i  general Pamplonában maradt. Bri
gádjai közűi egy Urrozban vagyon.“

Bayonneban dec. 7énazon hir terjedt el, hogy E s p a r t e r o  
a’ hadsereg’ fővezérségét L a t re  generálra bízta, ’s a’ király
nétól vett parancs’ következtében, hirtelen Madridba uta
zott el.

Bayonne, dec. 9.
E s p a r t e r o  tegnap Vitorlába váratott. A’ m in to d a ’kö- 

zeledésének hire a’ városban elterjedett, mindazok, kik az 
ott elkövetett gyilkosságok miatt kérdőre vonatni féltek, meg- 
szökének. Folyvást azon hir szárnyal i t t ,  hogy a’ carlosiak’ 
expeditiója Castilia’ belsejébe még e’ hónap’ folytában meg 
fog történni. Talán épen ezért ment Espartero Vitoriába, hol 
már B u e r e n s  tetemes hadsereggel áll. Egyébiránt don Car
los tegnapelőtt még csendesen volt Amurrióban. — Ugyan 
tegnapelőtt a’ saragossai sétahdyeken köz figyelmet gerjesz
tett R i v a s  herczegnek és A1 c a 1 a - G a 1 i a n ó nak jelenléte, 
kik Madridba valának visszatérendők, hova más utakon I s 
t u r i z ,  C o r d o v a ,  T o r e n  o g ró f ’s többen szinte elindultak.

A’ „Constitutionnel“ egy levelet közöl Pamplonából, melly 
szerint Z a r  i á t  é g n i ’, G u i b e l a l d e ’, ’s V i l l a r e a l '  éli 
téltetése papokra bízatott, miér' a’ baskok igen elégületlenek. 
Az első ellen az. a’ vád, hogy Valladolidból nem nyomult 
Madrid felé; a’ másik ellen, hogy a’ nyugtalanságokat Pam 
plonában nem használta arra , hogy e’ városba őrizetet te
gyen; a’ harmadik ellen pedig az ,  hogy don C a r l o  snak 
azt tanácsolta, hogy Cantaviejától Valencia felé ’s nem egye 
nesen Madridnak tartson. Ezeken kívül szabadelmii V vallás

talan véleményekkel is terheltéinek. Don Carlos, kit né
mellyek elméjében megháborodottnak mondottak, a’ basko- 
kat kirekesztette azon megtiszteltetésből, bogy kíséretét ala
kítsák, melly csupán cataloniaiakból 's castiliaiakból fog ál- 
lani. A' navarrai ’s bask tartományok’ főkapitányságai eltöröl - 
(ettek. — Két fiatal embernek , kiknek szökés miatt agyon 
kell vala lövetniek, atyjok’ kérelmére don Carlos megkegyel
mezett.

( G ö r ö g o r s z á g

Athene, nov. 27.
Mi régen előrelátható vo lt , megtörtént. A’ szabad sajtó’ el

fajulása Görögországban az igenis kíméletes kormány’ ellené
ben példátlan tokra hágott , 's mivel a' lágy törvények nem 
»ethetének neki elegendő korlátot, személyes jelenetekre kelle 
vezetnie. A , ,Remény“ czimü hírlap’ utolsó száma, melly e’ 
hónap tikén jelent meg, szokás szerint csúfolódás- és gya- 
lázásra takadt a német hivatalnokok ’s német katonatisztek 
ellen, ’s nem átallá őket egyenesen r e n d e k k e l  é k e s í 
t e t t  h a r a m i á k n a k  stb. nevezni. A’ reá következő cstve al
kalmat nyújtott igazságos, de a’ kivitelben nem mindentől 
jóváhagyott boszuállásra. A’ „Remény’“ szerkesztője, L e- 
v i d i s ,  esti (i órakor a’ „Bella Grecia“  kávéházba ment, hol 
tiz német, nagyobb részint görög szolgálatban levő bajor tiszt 
vala. Levidis egy távol asztalhoz ül t ,  hírlapot vevén kezébe, 
mellyből azonban, egy kellemetlen érzéstől meglepetve, szün
telen félre sandított, valamelly veszélyes összeütközéstől tart
ván. Egy óranegyed múlva belépett K a t z i  Ma u  r o mi c h  a- 
l i s  ezredes, kit F e d e r  őrnagy kézenfogva, mintegy tanú
ját cselekedetének, Levidis’ székéhez vezetett, kit görög nyel
ven kérdőre vett gaz Írásaiért , és szavait tiistint néhány ke
mény pofoncsapással erősitette meg. A’ gyalázatosán meg
fenyített szerkesztő azon meggyőződés miatt, hogy még erő
sebb t o l l  is létezik mint az övé, halotthoz vala hasonló, ’s 
nyilványos megaláztatásának sem előtte, sem alatta , sem 
utána egy szót sem szólott, még kevésbbé merte magát csak 
egy tekintet áltál is védelmezni, .lelenvolt számos baráti nem 
avatkoztak a’ dologba, mi illy alkalmaknál nem mindenkor 
történik, ’s öt óraperczig ezen, a’ kormányra nézve minden
képen kellemetlen eset után szinte ünnepélyes csend lön a’ 
gyülekezetben, ’s azalatt sem a’ megtámadott sem a’ megtá
madó nem hagyá el a’ kávéházat. Ekközben egy erős rendőr
csapat hivatott elő, mellynck kapitánya az itt elkövetett ren
detlenség’ okozójának neve felől kérdezősködött, mire Feder 
őrnagy előlépvén, bizonyitá cselekedetét ’s a’ házat tiistint a’ 
többi német tiszttel együtt elhagyta. Levidis is sokkal szá
mosabb párthiveivel visszament lakására. Mindjárt villámse
bességgel terjedt el ezen cselekedet’ hire az egész városban, 
’s késő éjig kisebb nagyobb csoportokban tanakodtak együtt 
a’ politizálok. Más nap ,  mellyet mindenki feszülten várt, Le
vidis azt Ilivé, hogy mint nemzeti hírlap' szerkesztője nem 
tehet jo b b a t , mint ha kapott pofoncsapásait a’ nemzetre ke
ni; e’ végre egy kiilönlapot adott k i,  mellyben az egész tör
ténetet undokul elváltoztatva ’s meghamisítva adá elő ’s a’ 
bajorokra kimondhatatlan gyalázatos dolgokat fogott. — F. 
h. l i k e ’ estvéjén, e’ gúnyirat’ megjelenése után, B u r k h a r d  
alezredes egy vendégházból hazafelé menvén, négy ismeretlen 
embertől megtámadtatott és megiitlegeltetett. A’ polgárilag 
öltözött fegyvertelen főtiszt’ segélykiáltására eltávoztak a’ 
gazemberek, kiknek még mostanig sem akadtak nyomára. 
Burkhard alezredes , ki még azon éjjel audientián volt ő fel
ségénél , azonnal búcsút vett a’ görög szolgálattól ’s most 
már mint bajor őrnagy tartózkodik udvarunknál. Akközben a’ 
beliigyek’ ministeriumában Levidis’ befogatása rendeltetett, 
melly 15kén reggeli 8 órakora’ rendőrségnek egy főhadnagya, 
egy őrmestere ’s két közembere által meg is történt , mit a’ 
közönség nyugottan nézett. A’ vádlott két órai vallatás után 
visszavezettetett lakására , hol irományait az ország’ főügyé
szének átadni kénytelenittetvén, polgári börtönbe vitetett. Az 
e’ napokban olly munkás rendőrség ama’ reggel egyszersmind 
bizonyos P a r a s k e v a  nevű úri embert fogott e l,  k i ,  mint 
Levidis’ eleven gépelye, szóval akarta azt elérni, mit amaz 
írással iparkodott végrehajtani. Paraskeva a’ görög földről 
száműzetek. E’ hathatós rendszabálynak kívánt foganatja lön.

ját és csillagát mutatva, dörgő szózattal jelenté ki magát az 
elrémiilt parasztoknak , kemény szavakkal veté szemökre kor- 
helykedésöket ’s a’ legszigorúbb büntetéssel fenyegeté, ha 
garázda életökkel ’s nyakas engedetlenségökkel fel nem hagy
nának. Erre a’ jobbja mellett ülő parasztot, a’ hajdani elnö
köt, tarkón csapá , úgy hogy fogai vaczogtak bele, ’s monda: 
G i f  h é t  w e i t e r !  (Adjuk tovább!) — A’ paraszt engedel- 
meskedék , de szomszédja késedelmezett. Ekkor a’ herczeg 
kardot rántva: Adjuk tovább — felkiált — mert a’ ki nem, 
azt kardommal csiklandom fe l! E ’ szók ’s a’ villogó kard cso
dálatos buzgalmat öntének e’ jó emberekbe fejedelmök’ pa
rancsának teljesítésére. Csattogva mentek a’pofoncsapások az 
egész asztalon körül azon parasztig, ki a’ herczeg’ bal felén 
ü lt;  de alig kapá ez meg iitlegét bal pofájára, midőn a’ her
czeg a’jobb felen csapá őt arczúl, mondván: N a ,  l a t  h é t  
w e d e r  so r o m g a h n !  (No, csak hadd menjen ez megint 
{sy végig !) E ’ szerint a’ pofoncsapások megint visszamentek 
a’ herczeg’ jobb felén ülő parasztig , ki midőn második iitle- 
gét megkapó , a' herczeg újólag nyakon csapá őt a’másik felől 
s a’ legnagyobb hidegvérüséggel ismétlő: N a ,  l a t  b e t  w e 
d e r  so  r o m  g a h n !  — Miután ezen gyakorlatot ötször- 
hatszor isrnételtette, a’ herczeg felkelt, újólag intette jobbá
gyait józanságra és istenfélelemre ’s őket a’ legérzékenyebb 
megindulásban hagyván, eltávozott. A’ hűséges jobbágyok’ 
arczai a’ legszebb hajnalpirral égtek, szebbel, mint mellyet 
a’ legbőségesebb égettborital, vagy a’ leghőbb ahitatosság’ 
tüze adhatott volna, füleik az experimentum által jótékony 
rázkódtatásba jö t tek , k itisztú ltak’s elegendőképen kinyíltak

az Isten’ igéjének elfogadására, úgy hogy ők lettek azontúl 
a’ herczegség’ legbuzgóbb -és legszorgalmasabb templom
járói.

V a s u t a k .

Egy berlini hírlap (a’ Haude- és Speneré) egy az éjszak
amerikai egyesült statusokból nem re'g visszatért utazónak kö
vetkezőjegyzeteit közli az ottani vasutakról: „Egy saját, sőt 
mondhatni, csodálatos tünemény ezen országban a’ vasutak- 
nak hatalmas és mindinkább növekedő kiterjedése ; máris 2000 
(angol) mérl’öldnyi vasút van bevégezve. Sok körülmények 
egyesülnek az illy nemű vállalatok’ előmozdítására, u. m. a’ 
folyamoktól torlasztott sikok , ír lyek néha 100 mérföld lio- 
s z ú , műveletlen földszint adnak; az épületfa’ nagy bősége, 
’s mindenek előtt a’ földnek , mellyen a’ pálya halad , aka
dálytalan használata; mi által a’ vállalkozók képesek a’ pá
lyát fölötte csekély pénzen építeni’s e’ mellett a’ földet több
nyire ingyen kapják. Az amerikaiak vaspályáikat a’ vadonokba 
is elvezetik, minthogy azok a’ régi római hadi utak’ példá- 
jakint egyenest mennek hegyen, völgyön, mocsáron és erdő
ségen , a’ zordon Alleghanybérczeken rs a’ Mohawkparti ren
getegeken keresztül; ’s ot t ,  hol kevés évvel ezelőtt az indus 
vadász is alig bírt magának utat törni, most egy óra alatt 20 
(angol) mérföldet haladhatni! Soknak ezen pályák közül egy 
angol mérföldé 5000 dollárba (10,000 pengő forint) sem ke
rült , a’ legjobbaké, mellyek angol vasból készültek ’s inely- 
lyek’ vágányai kő talapokon nyugszanak, sem kerültek többe

20,000 dollárnál, és igy h é t s z e r t e  olcsóbban épültek mint 
a’ Liverpool és Manchester közötti pálya. Az erőmüvek majd 
mind Amerikában készültek ’s az itteni ingenieurök sokkal 
biztosabban és ügyesebben tudnak velők bánni mint más akár
hol. A’ talapok igen gyakran nincsenek kivasalva, ’s nem ri t 
kán , midőn az ut valamelly mély nyíláson vagy egy ragadó 
hegyi csörgetegen fut keresztül, az ezeken álló híd épen csak 
olly széles, hogy a’ vágányok rajta elférhetnek. Legnagyobb 
része e’ vasútoknak csak egyes vágányokra van készítve, úgy 
hogy a’ kocsiknak egymással találkozása idővesztést okoz. Az 
árúkat és személyeket szállító kocsik Amerikában nagyobbak 
mint nálunk, néha 50 láb bőszük’s valóságos fedezettel van
nak ellátva, erkélyekre, ’s ezek’vezetői (conducteur) is ügye
sebbek mint a’ mieink. Az erőmű előtt egy nagy lapát van 
alkalmazva , melly minden a’ pályán találtatható akadályt 
azonnal elmozdít. Midőn egy Ízben, Washingtonba utazván, 
éjjel az erőmiives kocsin állanék, egy tehenet láttam a’pálya’ 
közepén feküdni. 31ielőtt még az embereknek kiálthatnék, 
már a’ marhához értünk ’s én egy hatalmas ütődéstől ta r to t
tam ; azonban a' lapát felvette a’ tehenet, egy pár ölnyire 
tovább tolta ’s ekkor oldalvást a’ pályán kívül dobta. Az erő
müveknél többnyire fával tüzelnek , csak igen kevésnél szén
nel. Mindenik status’ nevezetesb városiban vannak vaspályák, 
’s a’ délszaki és nyugati statusokban most több ezer mérföld- 
nyi van ismét készülőben.“



—  Megmaradjon e az idegen katonaság  Görögországban yag)  
n e ?  E ’ fontos kérdést tévé a’ király a’ statustanácsban , s ez  
alkalommal ol ly  besz é d e t  tar ta ,  m elly  a’ kom oly  gyülekezetre  
mély benyom ást  t ö n ;  mert tartalma m éltó  volt o l ly  fe jd e lem 
h e z ,  ki saját népében b íz v á n ,  az idegen katonaság sorsat  
egyed ü l  statustanácsának akaratjára hagyja. Az ei e meny o 
vetkező vala : a’ statustanácsnokok nem csak oda n y i la tk o z 
tak , h o g y  az idegen katonaság G örögországban elkerulhet-  
lenül szükséges  m in d a d d ig ,  mígnem egy n em zet ,  rendes h a d 
sereg  szerkesztve ’s e léggé  gyakorolva l e e n d ; hanem azt is 
nyilván e l ism erték ,  hogy  G örögország  az idegen katonaság
nak köszöni az ország’ törvényei' fentartását. V eg re  e g ész  bi- 
zodalmukat ő fe ls ég e ’ b ö lcseségéb e  h e l y e z v é n , a’ sajtónak  
mostani kicsapongásait  n e m z e t e l l e n i c k n e k ,  l a z í t  o k 
n a k  's a’ n y i l v á n y o s  r e n d e t  f e n y e g e t ő k n e k  ny i la t 
koztatták , minek következtében bizton r e m é n y ijü k ,  h o g y  a’ 
sajtótörvény G örögországban igen rövid idő múlva más a la 
kot nyerend. —  A’ király S a  p o r t a  g ró f  udvari marsainak  
abbeli ism éte lt  k é r é s é t , hogy  hivatalából bocsáttatnék c l ,  ja-  
nuarius’ 1 3ra elfogadta.

'" T ' : ;  E g y v e l e g .
A’ ,,Diario di Roma“ december’ 12ről imezt je len ti: ,,A’

múlt vasárnap, f. hónap’ lOkén, tartatott egyházi gyűlésben 
ő szentsége beszédet mondott azon elvitetésre nézve, mellyet 
a’ kölni érsek, Vischeringi báró D r o s t e  Kelemen Auguszt, 
minap szenvedett.“

Anconából kö lt  tudósítások  szerint, ugyanott e’ hónap’ 5- 
kén Cesare N e m b r i n i - P i r o n i - G o n z a g a  bibornok és an- 
conai püspök m eg ha lá lo zo tt .

Hannovera, dec. 6 .
A’ göttingai hét professor ellen előveendő rendszabályok 

iránt e’ napokban ministertanács tartatott, mellyben a’ király 
is részt vett. E ’ gyűlés’ eredményéről még semmi sem hallik; 
azonban igen hihető, hogy az említett j)rofessorok ellen, név- 
szerint a’ protestatio’ terjesztésére nézve, fenyitővizsgálat fog 
tartatni.

Göttinga , dec. 7.
Hir szerint a’ hét professor mult hétfőn és kedden kétszer 

kérdeztetett ki az egyetem’ törvényszéke előtt a’ protestatio 
terjesztése iránt, ’s Hamburgból egy tanuló önkint jelenté 
magát ugyancsak az egyetem’ törvényszékénél, mint ki ama 
protestatiót különféle hírlapok’ szerkesztőségeihez küldötte
volt. , . ,

i l u g g e t t  n evű  an go l,  egy schooner’ k a p i t á n y a , melly  
m u lt  September hónapban J a c k s o n v i l l e b e n  (h lóridéban) hor
g o n yzott ,  k i s s é  meggondolatlanul nyilatkoztató nézeteit a

rabszolgaság iránt egy amerikai előtt, ez pedig amannak nyi
latkozását másoknak is elbeszélő ; minek következtében Sep
tember1 23ka’ éjjelén a’ kapitányt három férfiú meglesvén, reá 
rohantak, levetkeztették ’s egészen befeketítették, azután nyil- 
ványosan, mint rabszolgát, árúba bocsátották; de midőn vele 
a’ vevő már útban volt Georgia status felé, Huggett szeren
csésen elillant; de még nem érkezett vissza hajójához, melly 
talán most is Jacksonvilleben van.

Egy fiatal nőstény oroszlán, mellyet N e m o u r s  herczeg 
Afrikából hozott magával, a’ Ilonén és Páris közötti utón kö
teléről elszabadulván , a’ vízbe ugrott és Quillebeuf mellett 
kiúszott a szárazra, hol a’ vadászoktól, kik épen azon tá
jékban vadásztak, ’s nem kevéssé bámultak el e’ jelenésen, 
megtaláltatott, s minthogy az ebekkel igen szelíden játszék, 
ismét csakhamar befogatott és biztos helyre vitetett.

PÉM-FOLYAM. —
B e c s ,  d e c e m b e r ' 2 2 .
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183Sdik évi januarius’ hónap’ 7kén reggeli 10 óia- 
or a’ pozsonyi Casinóban köz gyűlés tartatik, mellyre 
1 részvényes tagok nieghivatnak.

A ' p o z s o n y i  C a s in o -E g y e s i i le t '  
I g i i z g i t t ó i  által.

Előfizetési figyelmeztetés a’ 
Hazai ’s K ü lfö ld i TudósitásoK

iránt.

A ’ hanyatló 1837’ végén tisztelettel szólítjuk fel 
minden rendű pártfogóinkat ’s általánosan a’ két ma
gyar hazai olvaso közönséget, hogy a j ö \ ó  1838ra, 
mint e’ nemzeti újság’ 3 3 dik p á 1 y a - é v é r e előfize
tési rendeléseiket postán, vagy közvetlen hozzánk kül
dendő leveleikben , minélelébh megtenni méltóztassa- 
nak. I«ry mi is korán megtehetjük előkészületeinket, 
felmentetünk a’ feleslegi példányok’ terhes nyomtatási 
költséo-étöl, ’s t. ez. olvasóink közűi kinekkinck teljes 
számú0  példánynyal, küldözési hátramaradás nélkül
szolgálhatunk.

Nemzeti Újságunk a’ Hasznos Mulatságokkal és Hir
detésekkel együtt a’ jövő 1838ban is eddigi alakjában, 
szép fejér papiroson, legolvashatóbb, tiszta festékü he
tükkel Trattner- Károlyi’ jeles könyvmiihelyében fog 
megjelenni. A ’ mi testvér-lapjaink’ belső tartalmát il
le t i: e’ részben hivatkozunk most is többször jelentett 
szerkesztési fötörekvésünkre; melly aein egyéb mint 
n’ világ’ legfrisebb történetei közül szemelt kivonatban, 
gyorsan közleni mindazt, mi politicai vagy  tudomá
nyos, gazdasági vagy kereskedési,  művészeti vagy  
mesterség! ’stb. tekintetben hasznos, j ó ,  szép, jeles  
és tanuságos. Midőn e’ részben a’ külföld’ azon nagy  
nemzeteire fordítjuk kivált figyelmünket, mellyek a’ 
világ’ minden más népeinek tükörül szolgálnak; leg-  
kedvesb gondunk egyszersmind a’ két testvér haza’ 
erkölcsi ’s polgári jólétét tárgyszó intézetekről minden 
szükségeseket közleni, gyulasztani a’ király’ ’s haza’ 
szeretetél, a’ józan nemzetiséget ébreszteni, ’s igy  
felelni meg folyvást az olvasok’ ’s idő’ kivánatinak.

Hirdetésink mindenféle gazdasági , kereskedési, 
művészeti ’stb. jelentéseket, híradásokat, figyelmez
tetéseket a’ legmérséklettebb nyomtatási költség’ meg
térítése mellett elfogadnak ’s tüstént közlenek.

A ’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatsá
gok’ és Hirdetések’ ára jövő félévre is Pesten és Bu
dán házhoz küldve boríték nélkül 8 f r . ; borítékban 9 
fr . ; postán pedig 1 0  fr. vezédulában. Egésa évi díj 
kétannyi. Csekélyebb árt évenként 200 Ívnél többre 
terjedő lapokért már kívánni sem lehet. A ’ kik t. ez. 
Pártfogóink közül legszebb fiumei velinen kívánnák já
ratni hírlapjainkat, a’ kitett díjhoz még 4  vfrtal já
rulni, ’s ebbeli kívánságukat a’ tisztán leírt vagy nyom
tatott czímzet’ beküldésekor nyilvánítatni méltóztassa- 
nak. Azon t. ez. Olvasók, kik újság-járatási helyűket 
változtatni szokták, legtanácsosabban az alulirt hiva
talnál fizethetik le a’ szokott fél vagy egész évi díjt. 
A ’ tévedések’ és panaszok’ kikerülése végett szükség,  
hogy mind a’ czimzetek t e l j e s e n  és hibátlanul, mind 
az utolsó posta, honnan t. i kapják t. ez. Pártfogó
ink hírlapjainkat, pontosan jegyeztessenek fel. —  A ’ 
cs. k. postahivataloknak és levelezőinknek a’ szokott 
ajándék - példányt ezután is szives örömmel küldjük 
meg; nemzeti újság-intézetünk’ gyámolításában buz»-ó 
hazafi fáradozásukat továbbra is reményivé.

Előfizetni lehet minden cs. k. postahivatalnál, Pesten 
podig a’ kiadó tulajdonos K u l t  s á r  Istvánné’ házá
ban, Zöldkert-utczában , (Kohlbacher-gasse) 498d. sz. 
alatt. Költ Pesten, 1837’ decemberében.

A ' N e m z e t i  Ú jsá g ' h iv a ta la .  (4)

A* ausztriai monarchia’ minden cs. k. postahivata
lainál előfizethetni a’ következő czímii folyóiratra:

T ü k ö r
m ű v é s z e t ' ,  c s in ' és d iv a t '  s z á m á r a  (Der S p i e g e l  
für Kunst, Eleganz und Mode). Számos miivészetileg 
metszett ’s fiuomúl színezett d i v a t - ,  ugyszinte g é n 
r e - ,  c h a r a c t e r  - és g r o t e s k k é p e k k e l ,  a r c z -  
k é p e k k e l ,  ’s b ú t o r  r a j z o l a t o k k a l ,  ’s más 
réz- és aczélmetszetekkel, azonkívül egy toldalékkal 
illy czíin alatt: ,, A ’ l é g i i * . « “ (Der Schmetterling) 
pólléklap a’ s z í n é s z e t ’ , t u d o m á n y ’ , b á n y á 
s z á t ’ ’s n a p i  t ö r t é n e t e k ’ számára. Különösen ér
dekesek az említett képek és rajzolatok, mellyek a’ 
párisi ’s londoni müboltokból v év e ,  a’ legvonzóbb és 
legmeglepőbb ábrázolatok' c s a r n o k á t  képzik, mely- 
lyeket a’ világ’ e’ két fővárosa’ nevezetes!) művészei
nek leleményessége, képzeletereje, szeszélye ’s gúny-  
szelleme hoz világra. Ezeket mindenkor egy s z e 
s z é l y e s  l e  i r á s is kiséri. — A ’ T ü k ö r és test
vérlapja a’. L e p  k e következő osztályokat foglal ma
gában: I. F ő t a r t a l o m ,  1. E l b e s z é l é s e k  és

n o v e l l á k .  2- U t a z á s i  v á z o l  a tok.  3- E r k ö l c s i 
k é p e k .  4. C h a r a c t e r v o n á s o k .  5. É l e t i  r á  
s o k .  6 . T e r m é s z e t t ö r t é n e t i e k .  7- S z e s z é i  y-  
n e m ű e k  (Humoristik). 8 - V e r s e z e t e k .  9. R e j t 
v é n y e k  ’s t a l á n y o k .  II. N é z e t e k .  í t é l e t e k .  
E s e t e k .  10- S z í n h á z a k .  11.  L i t e r a t u r  a 's 
h a n g á s z a  t. 12- L e v e l e z é s i  t u d ó s í t á s o k .  
13. D i v a t l a p .  14. A p r ó s á g i  l ap.  15.  H e l y 
b e l i  ú j s á g o l t .  III. K é p  m e l l é k l e t e k .  16- D i 
v a  tk é p e k .  17. G e n r e - ,  c h a r a c t e r -  és g r o -  
t e s k k é p e k .  18.  A r c z k é p e k .  19. B ú t o r -  ’s 
e q u i p a g e k é p e k .  2 0 . R e n d k í v ü l i  r é z  me  t- 
s z e t e k  é s  m á s  t o l d a l é k o k .  Előfizetési 
feltételei* : A ’ Tükörre ’s társára a’ Lepkére kö
zönséges velinpapiroson és minden divat- ’s más réz- 
és aczélmetszetre félévenkint (1838 évi januarius’ 1 töl 
junius’ végéig)  az előfizetési dij csak 4 forint ’s bér
mentes postai küldéssel 5 for. p. p. — A ’ Tükörnek 
pompás kiadása finom velinpapiroson az első rézlenyo
matokkal (melly a’ legfőbb csínnal van összeköttetve 
és azért a’ szépnemnek különösen ajánlhatjuk) féléven
kint csak egy forinttal kerül többe, tudnillik: 5 forint 
’s postai elküldéssel 6  for. pengő pénzben. (3)

A ’ nagyméltóságu kir. magyar udv. Kincstár’ részé
ről köz hírré tétetik, hogy egy ugyanazon királyi 
Kincstár’ bemutatása alá tartozó, ’s 160 ftból v. ez. 
álló iskola dij (stipendium) e’ folyó iskolai évre 1 8 3 7/ 8 
megürült, mellyet ezen feltételek alatt nyerhetni el:

lör.  Ezen dij csak a’~valóságos magyar k.Kincstár’ 
szolgálatjában volt vagy jelenleg lévő gazdasági, bá- 
nyászi vagy  postatisztek’ fiai ’s illetőleg árvái’ részére 
van szánva.

2or. Abban csak olly ifjú részesülhet, ki a’ nemzeti 
iskolákat már elvégezte, ’s a’ közelebb lefolyt 183% 
iskolai évben jó erkölcsi viselet mellett a’ tudományok
ban jeles (eminens) előmenetelt tett.

3 or. Elkerülhetleniil szükséges ,  hogy az illető ese-  
dezők folyamodásukat legfeljebb Böjtclő-hava’ utolsó 
napjáig 1838. a’budai kir. magyar udv. Kincstár’ jegy 
zőkönyv-iktatói hivatalánál benyújtsák, ’s az illető 
ifiak’ jeles előmeneteléről eredeti iskolai bizonyítványo
kat mutassanak ető.

4 er. Az is kívántatik, hogy a’ folyamodásokban az 
illető szülők vagy gyámatyák tulajdon szolgálatok’ 
idejét ’s magzatjaik’ vagy árváik’ számát hitelesen be
bizonyítsák.

5ör. Ezekből magától következik, hogy ezen dij’ 
elnyerésére azok , kik nem valóságos kir. in. kincs
tári tisztek’ magzati, kik még csak nemzeti iskolák
ban járnak, kik nem jeles előmenetelitek, végre kik
nek esedezése a’ kitűzött határidőn túl és a’ kívánt is
kolai bizonyítványok nem eredetiben nynjtatnak be, szá
mot egyáltalában nem tarthatnak. ( 2 )

M i r ti e t é s.
A ’ nagyméltóságú magyar kir. udv. Kamara’ ré

széről közhírré tétetik, hogy a’ Pozsony vármegyében  
fekvő Maria-rft' fan 1 n kamarai jószág a’ hozzá tar
tozandó részekkel együtt a’ következendő észt. janu
arius’ hónap’ 2kán Budán a’ Kamara’ épületében tar
tandó á r v e r é s ’ utján két egymás után következő 
esztendőre folyó évi november’ első napjától kezdve 
a’ többet ígérőnek bérbe fog adatni, úgymint:

Stoililtlián egy négykerekű vizi malom, egy  
90 kapás szőlővel és 60 kaszás réttel.

llétsén  egy curialis ház, egy 25 kapás szőlő, 
egy gyümölcsös kert, és egy  4000 Q  öles fundus, 
melly részszerint kertnek, részerint pedig rétnek hasz
nálható.

B é v é n - I T j faluban egy 5 holdas szántóföld,
és két 10  kaszás rét.

Szabad királyi Szent - Cíyörffy város’ határá
ban fekvő 6  kaszás rét, továbbá a’ fent megnevezett  
helyeken lévő királyi haszonvételek és azokhoz tarto
zandó épületek.

Bérleni szándékozók a’ fent kitett helyen és napon 
300 pengő forint bánatpénzzel ellátva megjelenni, vagy  
pedig írásba foglalt ajánlatikat sajátkezűleg aláírva és 
pecséte lve, ezen felírás alatt: , ,A’ Maria-Thali kir. 
cameralis jószág’ bérlése iránt tett ajánlat“ a’ magyar 
kir. udv. Kamara’ elnökségéhez,  Budára beküldeni 
kéretnek; egyszersmind szükség még az ajánlatokat 
a’ fent nevezett bánatpénz’ letételén felül akármclly k. 
harminczad’ vagy sóház’ bizonyítványát is hozzá csa
tolni. Az illy mód szerint beküldött ajánlatok az árve
rés után az illető biztosság előtt fognak felbontatni, és a’ 
szerződés c’ szerint a’ legtöbbet ígérővel megköttetni.

Az árverési feltételeket es a' bérbe adandó jószág
nak minemüségét Budán a’ kir. kamarai számvevő-  
hivatalnál, vagy pedig Pozsonyban W i l l c t z  Antal 
királyi épületek’ felvigyázójánál megtudhatni. Budán, 
december’ Gdikán 1837. (3 )

Czukopgyartas.
Elpárologtatós hígított légtérben.

Most már általában tudva van ,  hogy a’ tisztításnál 
(Raffinieren) szintugy mint a’ nyers ezukor’ készíté
sénél a’ hévmérsékletnek főzés közbeni lejebb szállí
tása a’ legnagyobb fontosságú, mivel az által szebb ké
szítmény’s tetemesen kevesebb salak állelő. Ez a’ mér
séklet’ leszállítása azonban a’ valamennyire sűrített 
czukorfelolvasztásnál csak az úgynevezett hígított lég
téri készületek által érethetik el ,  mellyek’ elvei már 
eléggé megirattak és ismeretesek. Akarmelly gyárnál 
miudazáltal még nem elég csupán megkisebbített mér
sékletnél főzni, hanem sebesség ,  gőz’ és sürítöviz’ 
megkimélése, egyszerűség ’s a’ készületekkel köny- 
nyebb bánásmód, erős és  tartós kivitel ’s az egész  
szerkezetnek czélirányosabb vezetése azon föltételek, 
mellyektől a’ siker függ ,  de a’ mellyek’ teljesüléséről 
az ember előre csak nehezen győződhetik meg. An-  
nakokáért, úgy hiszem, nem teszek kedvetlen dolgot, 
ha kijelentem, hogy azon készületek, mellyekre én 
az ausztriai monarchiában kiváltsági joggal bírok, már
is mind a’ tisztítás-, mind a’ répaczukorgyároknál 
a’ tulajdonosok’ tökéletes megelégedésére munkálódnak. 
— O e h l e r  F.  G . , B o n n e t  d e  B a y a r d  ’s társa 
Bécsben ’s G r e b a e r F. ur Datschitzban ezukortisz- 
tításukat már régóta e ’ módon intézik ’s a’ mostani 
munkaidő’ kezdete óta a’ T a a f f c - g r ó f i  répaczu- 
korgyár Ellischauban, D a l l b e r g  báróé Sukdollban, 
W a g n e r  űré Giznában Prága mellett, úgy K r u g  
’s B e r n r e i t  h e r  urak’ központi gyára Prágában kü
lönféle nagyságú készületekkel vannak ellátva, mely-  
lyek minden kívánatnak megfelelnek. Némellyek most 
állíttatnak f e l , mint B r a i d a  urnái Udinéban ’s a’ kül
földön. Mindenik készületnek csupán egy  kazánja van, 
’s mégis olly nagy a’ sebesség, hogy p. o. Krug és 
Bernreither urak egy  óra alatt 18 mázsa nedvet 20  
foktól egész a’ próbáig megsürítenek, vagy a’ meg
tisztításnál 10— 12 ftos 100 süveget készítenek. A z é ’ 
f. évben Prágába összegyülekezett természetbúvárok 
által a’ giznai uradalomban tett látogatás’ alkalmával 
a’ technológiai osztály a’ répaczukorgyárt és az elgö-  
zölögtetési készületet munkálatban látta, ’s úgy hiszem, 
bízvást állíthatom , hogy az a’ dologhoz értők’ óhajtá
sainak megfelelt, ’s azon meggyőződést  szülte, hogy  
az illyes egyszerűségnél az összeállítás- és bánásmód
ban a’ nyersezukorgyárok is élhetnek a’ kisebb elgő-  
zölögtetés’ javaival, a’ nélkül hogy egy  bonyolódott, 
erőmüveket, sok vizet és sokszori igazítást kívánó 
készületnek veszélyeitől tartaniok kellene. A ’ Giznán 
készített fejérrépaczukor egyébiránt mindjárt mint árul
ható konyhaczukor (inelis) készült el. A ’ készületek 
D o 1 a i n s k i F. urnák, a’ bécsi legelső rézművesek’ ’s 
erőmüvészek’ egyikének, műhelyéből kerülnek ki, és 
külső csinosságuk, tartósságuk, légmentességöknél  
fogva általában kielégítők. Magamra vállalom a’ g y á 
roknak azokkal teendő tökéletes felkészítését is. Min
den további dicséreteket mellőzve, még csupán azon 
észrevételt teszem , hogy kivált a’ nyersezukorgyá-  
roknál még a’ munka’ elkezdése előtt meg kell az uj ké
születekkel barátkozni ’s a’ munkásokat a’ megválto
zott bánásmódba jól begyakorolni; azértis a’ készüle
teket olly korán szükséges megrendelni,  hogy azok 
Augustus’ végével munkájokat elkezdhessék.

Mathias Ferdinand,
polgári mérnök Párisból, Bécsbcn a’ belső 

városban, Darwarudvar, l s ő  emelet. (3 )

A pozsonyi latin Hírlap (Ephemcrides 
Posonienses) és testvére a’ M e l l k a s  (Alveare) e’ 
jövő f e 1 é v b e n is a’ kitűzött pályát híven eljárand- 
ják ú g y ,  hogy amaz diák nyelven kiil és bel közhírek
kel, ez pedig valtva honi vagy római nyelven józan 
érdekű ’s tiszta világú értekezésekkel, és korunkat kö
zelebbről illető tettek’ ’s vélemények’ szigorúbb vizs
gálatával, hasznos, tudományi, találmányi, szépmü-  
vészi ,  statistikai tárgyakkal kedveskedend ; hasonlclkii 
’s szellemű, hasznos hatású iratokat, szóval minden 
józan gondolkozást, boldogságot tárgyazót,  csinosbu-' 
lást ’s bölcs haladást, ’s mi csak a’ csend’ , béke’ 
rend’ , törvény’ , való szabadság’ , jóerkölcs’ , erény’, 
engedelmesség’, haza’, király’, ősi alkotmány’ ’s mind 
ezek’ valóságos lelke’ , a’ r e l i g i o ’ becsét és szere-  
tetét gyarapítja, legjobb ’s legtisztább szándékkal fo
gad és terjeszt félév alatt közel 1 0 0  ívekben.

S z e r k e s z t ő j e  l í o v n c #  JP nt, 
bölcselkedés’ doctora, ’s több tek. ns. me

gy ék ’ táblabirája.
Félévi előfizetés h e l y b e n ...............3 ft. 12 kr. pp.

„ „  borítva postán . . 4 „ — „ ( 3 )

H i r d e t m é n y .
T, Pozsony vármegyének alsó-csallóközi járásában,

a’ Kis-Duna folyam mellett, az eperjesi határszélben, 
egy  l á b a s  e r d ő ,  melly bői mintegy ö t s z  á z öl puha 
’s vegyest  kemény fa és t i z e n ö t e z e r  t e k e r c s  
kerül ki, két vagy több vágásra szabad kézből napon- 
k,nt e l a d a n d ó ;  a’ többi föltételek a’ Hírnök’ szer
kesztőségénél megtudhatók. ( 3 )

A’ K efélő ’s Honmnvész
szépművészeti első magyar foljróiratoknak jövő fél évi 
ara a régi marad; t. i. a’ legszebb velin papiroson, 
m i n d e n  h é t e n  egy divatképpel, ezen kívül f é l  
é v e n k é n t  több más műmellékvénynyel (mellyek  
közé tartozik a’ köz tetszést nyert nemzeti öltözetek’ 
képtára) Budapesten boritéktalanul 5 ft., borítékkal 
5 ft. 24 kr. postán 6  ft. pengőben. Képek nélkül 
egy ezüst forinttal olcsóbb. — Előfizetést a’ kiadó ’s 
minden cs. k. postahivatal fogad el. ( 3 )

R a j z o l a t o k
a’ társas élet és divatvilágból

E ’ folyóirat’ ára jövő 1838dik évben is az eddigi 
marad : p o s t á n  k ü l d v e  f é l  é v r e  5 p. fr. , h e 1 y- 
b e n  4 p. fr. Előfizethetni minden cs. k. postahivatal
nál, helyben pedig a’ szerkesztőségnél: Ujvilág-utczá- 
ban, dr. Reisinger-házban 5 5 4 dik sz. alatt.

Pesten, december’ 5kén 1837.
J flttn /tn cH y . (3>

Előfizetési Jelentés az 
E r d é l y i  H í r a d ó r a .

A ’ jövő félévre lészen az előfizetési ár pengőben: *  
Érd. Híradó N. Társ. ’s Vasárnapi Újságért

együtt 5  fr.
Érd. Híradó magára 4  „
N. Társalkodó 2 ,,

Mindezek K o l o z s v á r i t  30 kr.ral olcsóbbak. 
Vasárnapi Újság akárhová 1 fr. 30 kr. ( 3 )

Trattner és Károlyinál Pesten:
A’

Tudományos Gyűjtemény
folyóírásnak XXII. esztendei folyamatja, a’ vele járó 
Koszorú vagy Szpéliteraturai ajándékkal együtt ,  a’ 
jövő 1888dik észt. is meg fog jelenni : mind a’ 1 2  kö
tet mintegy 112 ívre terjed. Előfizetési ára egész esz 
tendőre postán 18 forint, helyben, Pesten vagy  Bu
dán , Í 4  for. v. ezéd. ( 2 )

Mösle J. Gr. lovag*’ özvegye’ 
és Brauiiinüller’

könyvkereskedésében, Bécsben a* Grabenen 
1144 sz. a. kapható:

E31LÉNY.
Karácsoni, uj-esztendei és névnapi ajándék.

1 8 3 8 .
F o g l a l a t :

B. Eötvös József. Remete.
Erdélyi Ján. Pórfiú. A ’ könyörgő. Szivárvány,  
Fáy Andr. A ’ közösház (vígjáték 1 felvonásb).  
Gnal József. Zrínyi Ilona’ búcsúja. A ’ bajvívók

(elbeszélés).
Holló S. A ’ rajasthani leány.
Jósika M iklós. A ’ hűtlen hív (elbeszélés).  
Karácsonyi L. Diogenes.
K cm encsl. Az ürömtelcn. Haldokló. Csókirigy.

A ’ megtérő.
IÜsfaIndy~Sándor. Viola éjs pipacs, vagy ha

mis barát (rege a’ magyar élőidéből). 
K ölcsey Fcrcucz. A ’ karpáti kincstár (elb.)„ 
Matles Imre. Éji hang. Sírásó. Kakukszó. 
Pap Endre. Idea.
Sárosy füynla. A ’ menyasszony. Vérnász, Bódi. 
Tótli Eórinez. Rom. Álomcserc. Kertemhez.

~i aczélra metszett képpel:
Jósika Miklós’ képe. — Idunn. — Zrínyi Ilona. —  

A ’ bajvívók. - — A ’ rajasthani leány.

Pesten. Kötve. Ára 3 ft. 40 kr. e. p.

N y o m ta t ja  W ig a n d  Fridrik K á r .
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Tartalma:

h’ honi p o l i t ic a i  ’s nempoliticai tárgyak , neveze-  
tesb esetek’ ’s kinevezések’ minél gyorsabb, bő
vebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi po
liticai tudósításoknak környülállásos és olly gyors  
hiriiladása, hogy e’ tekintetben minden honi ujság- 
levelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag fel
tűnő vagy  hazánkat érdeklő tu d o m á n y o s  mun
kák’ közlése ’s ismertetése; a’ hazai ’s külföldi 
m ű v é s z e t ' , közhasznú intézetek’, gyárok’, közmü
vek’, gazdaság’, közösülés-mód’ leírása; közélet
beli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb m u la t 
ta tó  czikkek; a’ pénz’, statuslcvelek’, élelmek’, 

lég ’ ’s víz’ álladalma, ’s m in d e n n e m ű  
h ir d e tm é n y e k .

S z e r k e s z t i  ’s k i a d j a

B a lá sfa lv i Orosz József.

F eltételek:
Megjelen e’ hirlap minden kedden’s pénteken; — 
félévi előfizetés Pozsonyban házhoz hordással \  
ezüst forint, postán borítékkal •4- fr. 2% kr. — —  
Előfizethetni P o z s o n y b a n  a’ k ia d ó  tu la jd o n o s 
n á l , W ig a n d  K á r o ly  F r i d i i k ’ házában; P e s t e n  
F i i s k á t i  L ä n d e r e r  L a jo s '  könyvmüholyében, hol 
a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szerkesztőséget il
lető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtat
nak; nemkülönben minden postahivatalnál. Az 
értekezések e’ tzím alatt kiildetendök: ^  A '  H ír n ö k *  
s z e r k e s z tő  h iv a ta lá n a k .  P o z s o n y b a n — A ’ nem
hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése ké

retik ki; untató ’s izellen boltozatok vagy sz e 
mélyességek fel nem vétetnek.

Magyarország’ és Erdély.
Hiteles privát tudósítás szerint 0  cs. kir. ap. Fel

sége e’ hónap’ 24kén Vasáros-Naményí idősb báró 
E ö t v ö s  Jgnácz k. pohárnok-mestert; Lánczi Lán-  
c zy  József Békés vármegyei főispánét, és Zsa (lá
nyi ’s Török-Szent-Miklósi A l m á s y  József Gömör 
vármegyei főispányt Sz. István apostoli király’jeles 
rendjének középkeresztes vitézeivé nevezni; — to
vábbá

R o t h k r e p f  Gábor (a’ „Regélő ’s Hommívész’“ 
szerkesztője) , Jó zs e f  és F e r e n c z  testvérek
nek , hogy eddigi vezetéknevük helyett ezután 
Má t r a y  nevet viselhessenek, múlt novemb. végén 
megengedni kegyelmesen méltóztatott.

Esztergám , dec. 25.
Esztorgam vármegyének ez évi karácson-hó’ 21 kén folytatva 

tartatott közgyűlése'alkalmával Pest vármegye mindszent hő’ 
9röl Zala vármegye’ közönségének kisasszony-hó’ 14ről ide 
járultatás végett hozzá utasított levelét általkűldé ; továbbá 
ugyancsak Pest vármegye kisasszony hó' 30ról O cs. kir. ap. 
Felségéhez terjesztett felírásait közié, mellyek felolvastat
ván tudományul vétettek.

Pest, december’ 21.
E ’ hónap’ 11 kén llarkóczi R o s t y  Albert táblabiró ur az 

itteni magyar dalszinészet’ igazgatását, a’ megyei színház
igazgató választmány’ felszólítása' következtében, azon ne
mes és honszertc ismert buzgalmától indíttatva, mellyel a’ 
szép ’s hasznos, de kivált nemzeti vállalatokat előmozdítani 
törekszik, minden műbarátnak nagy örömére, elfogadta. A’ 
tisztelt férfiúnak a’ hangmüvészet’ körében szerzett alapos 
ismeretei, finom Ízlése ’s ritka ügyessége, továbbá azon kö
rülmény, hogy vendégszerető házánál remek hangmiivészek 
’s az operának szép tehetségű kedvelői ’s gyakorlói minden
kor szíves fogadtatásban részesülnek, ’s igy az e’ nemii leg
jobb müvek is úgyszólván központosának , — mindezek édes 
és biztos reménynyel táplálják a’ hazafiság’ szent tüzétől he- 
viilő kebleket, hogy serdülő dalszinészetiinkrc derék uj kor
mányzója alatt boldog jövendő mosolyog.

P e s t  városa’ közönségének figyelmét ’s részvétét mostan
ság egy szomorú ’s borzasztó eset foglalatoskodtatja. — Fo
lyó december’ 13kán esti 6 óra’ beteltével posztókereskedő 
Sz . . . . y váczi-utczában levő boltjában parancsolja inasának 
17% évii F o n o d  Lajosnak (ki F o n o d  János neszmélyi 
prédikátornak fia), hogy a’ boltajtókat bezárván, a’ kulcso
kat köpönyegével együtt vigye haza, (mázsa-utezábani lak 
jára) ; ő maga ugyanakkor a’ kereskedőség’ gyűlésébe, le
génye pedig kávéházba ment a’ boltból. Az említett inas a’ 
boltajtók’ bezárása után a’ kulcsokkal ’s principálisa’ köpö
nyegével hazafelé indulván, útjában egy gyógyszertárba, a’ 
legény’ számára, annak meghagyása szerint, herbatheáért, 
’s ezenkívül csizmaziájához a’ maga csizmáiért, betért, ’s 
ezeket is magához vevén, midőn egy sötét szűk utczán , mint 
legrövidebb szokott u tján— melly a’ Mázsa-utczába vivő Mi- 
nutum nevű utcza, — semmitől nem tartva haladt volna, 
lakásától már csak szinte 30—35 lépésnyire, valamelly — 
hihetőleg már akkor utána olt leselkedő — gonosztévő vagy 
gonosztévők által kövekkel feje beszaggattatván, ájulva földre 
rogyott. A’ gonosztévő a’ kulcsokat ’s köpönyeget magához 
vevén, azonnal a’ bolthoz sietett. Azonban Sz . . . . y’ bol
tos szomszédja, S c h .........keztyiis, 6% órakor boltja’ aj
tajára kifiiggesztetett üveges mutató-szekrényét, mint ő is 
már haza készülő, be akarván vinni, látja , hogy Sz . .  . .  y’ 
boltja’ lakatjait valamelly targonczás kulcsokkal nyitogatja, 
egy másik ember pedig köpönyegben, — melly Sz . . .  . ynak 
a’ földre vert inastól a’ kulcsokkal együtt elvett köpönyege 
volt, — nem messze áll hozzá, rá kiált: „Mit akarsz gaz
em ber!?“  — A’ targonczás: „Ezen Ur — rá mutatván a’ 
köpönyeges emberre — parancsolta, úgy mond,  hogy mi
vel kezei fáznak, nyissam meg a’ lakatokat.“  Ezen szavakra 
a’ köpönyeges ember dühösen a’ targonczáshoz ugorván, a’ 
kulcsokat kezéből kiragadva futásnak eredt. „INo , azon gaz
ember már elszaladt, — szól a’ keztyiis a’ targonczáshoz — 
hanem téged vitetlek be a’ város’ házához.“ Erre a’ targon
czás igy szólott: „Uram! engem itt csak utamban fogadott 
fel azon ember; hanem ha akarja az u r ,  utána futok ’s el
fogom.“ Utána is eredvén a’ szaludénak, ki egy másik ut- 
czába vette futását, a’ kulcsokat a’ keztyiis’ boltjába vitte, 
mondván: „Imhol U ram ! a’ kulcsok, mellyeket az sálba ha
jítván maga elszaladt ’s nem foghattam el.“ — A’ targon
czás ezzel elment dolgára, a’ keztyiis pedig a’ kulcsokat 
Sz . .  . .  y ’ lakására vitte, a’ történteket ott elbeszélvén. — 
Más nap, azaz dec. 14kén reggel, a’ rablásra kitűzött bolt
ban megjelenik a’ targonczás és Sz . . . .  ytól kulcsai’ visszaho- 
zásáért borravalót kér, egyszersmind kérdezvén: meg van e 
köpönyege? Ekkor a’ bolt előtt elmenő drabantok által a’

targonczás városházhoz vitetik, ’s lakása kimotoztatván, Sz....y’ 
köpönyege ott találtatik , ’s azt vallja, hogy azt a’ bulikul 
csókkal azért nem vitte vissza, mert maga számára akarta 
megtartani. — Már most a’ városi tanács a’ gonosztévők’ ki
nyomozásában szorgalommal foglalatoskodik. — A’ mi to 
vábbá a’ szegény földre veretett inast illeti: az elájulva, vé
rében fuldokolva, élet-halál között felrengett az utcza’ kö
zepén; mivel pedig sem ríni, sem szólam nem tudot t ,  né- 
melly mellette elmenőktől részegnek gondoltaivá ott hagya 
tot t ;  hanem azután valamelly nőszemélyek érkezvén oda, 
jobban megvizsgálták, és látván ’s megszánván veszedelmét, 
a’ mellette lévő csizmákkal, a’ gonosztévőnek ott hagyott 
zscbkeszkenőjével ’s egy a’ legvéresebb darab kővel együtt 
elvitték a’ német játékszín’ őrhelyére, az ottani örök pedig 
a’ városházhoz, a’ honnan drabantok által a’ városnak Kere
pesiu tón levő Sz. Rokhus nevű polgári kórházába épen esti 
8 órára kivitetvén, ’s vérbe ázott ruhái helyett tisztába öl
töztettetvén, tiistint gondos ápolás és gyógyítás alá vétetett. 
Az orvosok’ nyilatkozása szerint éltéhez kevés a’ remény. 
Kínjában nyelvét összerágta, ’s három felső foga is elöl ki 
van törve.

A’ m. t. t á r s a s á g ’ f. e. december’ 18. tartatott kis gyűlé
sében : I. Egy a’ Tudománytár’ számára beküldött históriai 
értekezésnek biráló rendeltetett. II. Szcnczy Imre’ értekezése 
C. C. Sallustius’ erkölcseiről , Szemere Pál r. t ’. ajánlatára, 
a’ Tudománytárba felvétetni rendelletett. III. Egy philologiai 
's egy mathematical munka,  az illető bírálók' előadására, 
nyomtatástól elmozdít látott.

IN. S z e b e n .  December’ Iáikén tartott országos ülésben, 
az országgyűlési tanácskozás’ siettetése tekint étéből, egy 
rendszeres küldöttség bízatott meg a’ második királyi előter- 
jesztvény’ következésében leküldött és már régen felolvasta
tott ] 811 beli törv ény czikkely éknek előleges megfontolására. 
Melly is még azon ülésben neveztetvén ki, következendő sze
mélyekből á l l ,  u. m. a’ főtisztek közül: gr. IN cm es János, 
gr. B e t h l e n  P á l ;  a’ királyi hivatalosok közül: H o r v á t h  
István, b. K e m é n y  Domokos; vármegyék’ követei közül: 
T o r m a  József, Z e y k  Dániel; székely székek’ követei kö
z ü l : B i a l i s  Ferencz, G á l f a l v i  Imre; szász székek’ köve
tei közül: R e g i u s  János, K ö h l e r  Fridrik; városi követek 
közül: G y e r g y a i  Ferencz, L u p á n  István. •— A’ közeleb
bi országos ülésre a’ sérelmeket rendbeszedő biztosság' mun
kálatának felvétele tűzetett ki. (Érd. Hir.)

Kolozsvár, dec. 19
B a r r a  Gábor — e’ minden szép ’s jóért buzgó hazánkfia 

— nincs többé! Folyó hónap’ 17én, reggeli nyolczadlel óra
kor szenderült át a’ nagy éjszakára ezen jótékony fáradal
mairól ’s tiszta characteréről közönségesen ismeretes és köz
szeretetét érdemlett barátunk. A’ korán elhunyt -— alig 36 
éves — férfiú’ müveit Ízlésének ’s közremunkáló szellemének 
szép emlékjelei a’ hátrahagyott díszes „ p a p i r o s - ,  k ö n y v -  
’s s z é p  in ük e r  e s k e d é s “ ’s több (literaturánkat emelő) 
leik es dolgozatok’ közrebocsátása, hogy egyebeket mellőz 
zek. Minap *) említést tettem volt a’ néhai férfiúnak egy köze
lebbi jótékony vállalatáról, M u n d e  Károly’ g r a e f e n b e r g i  
v i z g y ó g y i n t é z e t é n c k  ’s p r i e s z n i t z i  v i z g y ó g y 
m ó d j á n a k  h a z a i  n y e l v ü n k ö n  k ö z r e b o c s á t á s á 
r ó l ,  mihez jelen alkalommal pótlékképen még csak azt emlí
tem meg,  hogy az már egészen megjelent, csinos alakban, 
mint rendesen B a r r a  Gábor’ kiadósai. — Azoknak, kikre 
nézve érdekes, újságként Írhatom azt is ,  hogy egy dal- 
szinész-társaság Ki 1 é ny i' igazgatása alatt már jó darab idő 
óta adogatja N o r m á t ,  R ó m e ó t  és J ú l i á t ,  Z a m p á t, 
a’ f e k e t e  a s s z o n y t  stb. színházunkban, mikről — miután 
szinészeti lapunk a’ H o n  m ű v é s z  ott vagyon — nem lenne 
érdektelen avvagy csak a’ magyar színészet’ történeteinek egy 
csomóban feltalálliatásáért is közleményeket tenni ot t ,  hol 
illik. * * *•

A u s z t r i a .
Azon kedvező erisisek , mellyek Ő cs. Magassága Z o í i a  

Főlierczegné’ betegeskedésének már ötödik napjában részenkint 
elkezdődtek, tegnap is folyvást tartottak, ’s ma nyugodalmas 
éjszakát és az egész betegségnek óhajtott tetemes megkiseb 
bedését okozták.

Bécs , december’ 26. 1837.
Dr. M á l f á i t  i.

Bécs , tlec. 21.
J á n o s  cs. k. Főherczeg 0  Fensége ide tegnap megérkezett. 

— Az eddigi török követ Párisban, Nu r i effendi, itten keresz
tül utaztában e’ h. 13dikán M e t t e r n i c h  herczegnél ebédelt 
’s más nap útját Konstantinápolynak folytatta. — A’ török 
fővárosból visszatért ausztriai tiszt és más fő urak a’ szultán’ 
személyességét igen kedvező színekkel festik, de az ottani 
hadsereg’ ujonszerkesztése még nem haladt annyira , mint a’

*) A ’ Hírnök’ 39ik számában.

közönségesen elterjedt hírek után várni kelle. A’ katonai gya
korlatokban , mellyeken a’ nevezett urak jelen voltak , még 
sok javítandó lá tta to tt ,  ’s a’ fővárosban! rendes katonaság’ 
száma még igen csekély. — A’ római udvarnál levő porosz 
minister, B u n s e n  dr., e'napokban több ízben volt tanács
kozáson M e t t e r n i c h  herczegnél. — Ugyan e’ napokban 
jelent itt meg a’ „Bécsi Újság“ ban egy, „Sas“ (der Adler) 
czím alatt 1838 januariusával kezdendő politicai és széplite- 
ratnrai uj hírlapnak programmája G r o s z - II o f fi n g értől *), 
ki most, úgy látszik, az állandóság’ és monarchismus' jelen 
korunkban egyedül idvezitő elveinek védelmezését tüzé ki 
magának czélúl. Előbbi hatása ezen Írónak, ki nincsen tehet
ség nélkül ,  ismeretes; annál feszültebben várják hírlapja’ 
megjelenését, mellyröl az említett programmánál fogva előre 
is jó vélekedéssel vannak**). — Újabb akadályok’ közbejö
vetele miatt a’ vaspályám rendszeres utak csak az ünnepek 
után fognak megkezdetni. Az e’ hónap’ 13dikán tartott pró- 
bautnál azon kedvetlenség történt, hogy a’ kőszén’ roszasága 
miatt a’ kiindulási helyre visszatérő kocsik oda egészen nem 
juthattak el, hanem a' társaság’ egy részének ki kellett szál- 
lani ’s csak három, asszonyságokat hozó kocsi érkezett meg 
a’ pályán. A’ vasutak’ itteni ellenségei szeretnének nagy zajt 
ütni e' kis balesetből, holott tudva van, hogy azon próbame- 
uet épen az érdeklett kőszénnek, mint tüzelőszernek meg- 
próbálására tartatott. — Egy uj színháznak építtetése a ’ 
Le o p o l d v á r o s b a n ,  a’ mostani silány és rozzant épület’ 
helyébe, el van végre határozva. M a r i n e l l i ,  ezen színház’ 
tulajdonosa, e’ czélra nagylelkű segedelmezőkre talált D i t t 
r i c h  báró és S c h l o i s s n i g  urak’ gazdag bankirházaiban. 
Tavaszszal a’ régi épület lerontalik, ’s reménység van, hogy 
az uj, K o r n h ä u s e l  ismeretes építész’ gondjai által a’ jövő 
őszre már fedél alatt leend. Azalatt a’ leopoldvárosi színész- 
társaság de Bach asszonynak a’ Práterben lévő díszes circus 
gymnasticusában adandja mutatványát. — Tegnap tartatott 
L e e b  elhúnyt polgármesterért a’ Sz.-István templomban az 
ünnepélyes requiem, mi alatt az itteni polgárgranátosok tisz- 
telkedtek.

Aagyfiiri taimi«.
December’ 12dikén a’ felsőházban azon válaszfelirás jött 

szóba, incllyet ő felségéhez a’ tegnap felolvasott királyi üze
net’ tárgyában kellene bocsátani. M e l b o u r n e  1. egyik pair’ 
kérdésére azon nyilatkozást tévé, hogy a’ ministerium K e n t  
herczegné’ udvarköltségeire az eddigi 22,000 font sterlinghez 
még 8000et szándékozik toldani , mit királyné ő felsége is 
helybenhagyott. Erre az illy értelemben készült válaszfeli
rás köz akarattal elfogadtatott; az egy B r o u g h a m  lord el
lenkezett, ki addig egyáltalában nem akart a’ tárgyba eresz
kedni, inig az alsóháztól megajánlandó summa tudva nem le
end. A’ ház’ vitatásainak különbeni méltóságát egy kissé meg
zavarta az ,  hogy Brougham lord élesecske kifejezésekkel il
lette azon igenis hízelgő módot, mellyel most, állítása sze
r in t,  az ő egykori collegája (Melbourne 1.) az udvar körül fo
rog. Melbourne 1. ezt komolyan vette ’s azt vető válaszúi, 
hogy ő senkit sem ismer a’ három országban, ki úgy tudna 
hízelkedni mint nemes és jogtudós barátja (Brougham), ki
vel ő az udvari mesterségekben még csak távolról sem mér- 
kőzhetik. -— Brougham 1. erre ismét keserűen válaszolt. A’ 
ház csötörtökig halasztó el üléseit.

S h ee p s h e a dben , Longborough mellett, kemény táma
dás ütött ki az uj szegénytörvény’ végrehajtása ellen. A’ nép 
egy a’ dologház’ számára rendelt kenyeres szekérre ro
hant , összetördelte azt és a’ kenyereket az utczán szét
szórta. Egy földbérlő ugyanekkor sajtot dobált az emberek 
közzé, hogy azt a’ kenyérrel egyék meg. A’ sütővel roszúl 
bántak,  a’ csendőrséget visszaverték, a’ dologház’ ablakait 
kövekkel beverték. Csak egy pap’ kérelmeinek sikerült a’csen- 
det ismét helyreállítani. INottinghainból katonaerő küldetett 
a’ háborgás’ helyére.

Több kérelem nyujtatván be a’ parlamentnek az iránt, hogy 
a’ londoni nyilványos épületek’ ’s intézetek’ költségtelen meg
tekintése a’ pnblicumnak engedtessék meg, Russell lord ki
vitte, hogy ezentúl a’ Pál templom reggeli 9 órától l l i g a’ 
közönségnek mindennap ingyen tárva lesz; a’ lower’ megte
kintésére fizetni szokott bemeneti dij pedig 3 shillingről egyre 
szállíttatott le.

F ránc ziaor szag*.
Vasárnap, dec. 17dikén, a’ király a’ herczegekkel együtt 

nagy szemlét készült tartani a’ Marsmezőn a’ Párisban és vi
dékén lévő sorkatonaságon.

* )  Honunkban H a n s  N o r m a n n  név alatt nagyon — lia nem is di
cséretesen — ismert iró, kinek Magyarországról közlött nemzetün
ket gyalázó meséi még, fájdalom, német tüdómanos munkákba is 
átcsúsztak. - A  s z .

* * )  Exceptá Hungária. A ' s z .



N e m o u r s  kir. her. egészségállapotja folyvást janii. De- 
remb. 13<iikán a’ tört kar' bekötése megujittatván , úgy talál
tatott, hogy a’ daganat az egész karon lohadt, maga a kar 
tökéletesen egyenes ’s máris egy kissé hajtható, miből azt 
lehet következtetni, hogy a’ gyógyulás teljes és gyökeres 
leend. A’ király ’s a’ karonahcrczeg e’ vizsgálaton jelen voltak.

A’ ,,Temps“ kővetkező felszólítást intéz a’ követkamara’ 
tagjaiíioz: „Kevés napok múlva az uj kamara megkezdi fog- 
lalatosságit. Máris a’ tagok elég szép számmal gyülekeztek 
fel. ,l)c mi azt óhajtanék, hogy az ülések' megnyitásakor min- 
denik jelen legyen , mert a ’ legelső vitatások könnyen eldön
tők lehetnek parlamenti jövendőnkre nézve. Az osztályok’ 
(bureau) betöltése egy nj kamarában mindenkor a’ legna
gyobb fontossági?, ’s kivált a’ négy másod elnök’ választása
kor ki fog tetszeni, mellyik táján a’ háznak akarja a’ többség 
zászlóját felütni. A’ követek tehát ne halaszszák megbocsát
hatatlan egykedvűségből vagy talán Bzámolatból megjelenésö- 
ket az első ’s legfontosabb szavazatok utánra. A’ parlamenti 
harezban senkinek sem szabad neutrálisnak lenni; az olly el
maradás pedig, mellyet a’ legnyomosabb okok nem menthet
nek , a’ legvétkesebb neutralitas lenne.“

H n b e r t legfölebh 30 esztendősnek látszik, haja és arez- 
szőre veres, öltözete igen tisztességes. A’ Journal des Débats 
szerint dec. Mikén kevéssel éjfél előtt hozatott Parisba 's a’ 
Conciergeriebe csukatott be. Itten — úgy mond e’ hírlap — 
kalnpbélésébcn találták meg a’ pokolgépely’ tervét, a’ szán- 
déklott kit it el' módját ’s több igen fontos irónián}t. E' gé- 
pelyt nem olly régen ezelőtt két birminghami erőmiives 
Bernard generálnák mint hadi erőmüvet mutatta 's az, mint 
mondják, dón Carlosnak is vala megvételre kínálva. A’ két 
erőmiives elfogatott. A’gépely a’ Ilourbonpalota’ piaczán vala 
felállítandó, melly palotában, mint tudva van, a’ követkama- 
rai ülések tartatnak. Mondják, hogy a’ kormány, melly Mu 
bért1 lépéseit mindig szemmel tartatta , most már az egész 
dolognak pontos és körülményes tudomásában van. Huberten 
kiviil most még csak öt személy van a’ részvét’ gyanúja miatt 
befogva, kiket előbbi zzámunkban megneveztünk; a’ többi 
szabadon bocsáttatott.

A’ párisi nyilványos j á t é k h  áza k jövő évi januarius’ 1- 
jével, törvény' erejénél fogva , be fognak záratni. Azonban 
máris clhatározottnak látszik, hogy a’várostanács kettőt kö
zölök továbbra is meghagyand, azon kikötéssel, hogy csu
pán azok bocsáttassanak be, kik magokat az igazgatóknál 
előre bemutattalak. Egyik m i n i s t e r i  h ír lapé’ szándékra a’ 
következő észrevételt teszi: ,,A’ sajtó kétségkívül buzogni fog 
ezen erkölcstelen és törvénytelen rendszabás ellen ; de nekünk 
úgy látszik, hogy a’ város ebben csak egy szomorú kényle- 
lenségnek engedett , mert teljes bizonyossággal előreláthat
n i , hogy különben igen sok titkos játékház vala támadandó, 
mellyekben a’ felvigyázás’ hiánya miatt a’ játszók még nagy
obb károknak 's veszedelmeknek lettek volna kitétetve.“

Egy b o n a i  levélben a’ múlt hó’ 2Sdikáról ezeket olvashat
ni: „ T r e z e l  general, ki Va l óé  marsai’vonakodása’ esetében 
Afrika’ főparancsnokságát kapta volna, Algírból ide megérke
zett. () veszi át Bona tartománynak, melly ezentúl Con
s t a n t i n e  tartománynak fog hivatni, kormányzását, 's mi 
a’ kormánynak e' határozatát eléggé nem magasztalhatjuk. 
Trezel general olly férjfi, ki magát egészen az afrikai érde
keknek szánta , a’ legjobb akarattal és kedvvel felruházott, 
kinek ide visszatérésén minden becsületes ember örvendezett. 
Tegnap estve több arab érkezett hozzánk Constantineból. E ’ 
város és az oda vezető ut tökéletes csendben vannak , ’s in
nen oda minden veszedelem nélkül utazhatni. Az arabok be
szélik , hogy egy részét azon bensziilötteknek, kikre Valóé 
marsai igazgatási foglalatosságokat bízott, B e r n el 1 e ezredes 
ismét letette, mivel magokat a’ bennek helyezett bizodalomra 
egyáltalában méltatlanoknak mutatták.“

V e r n é t  H o r a c e  a’ reá bízott festményhez szolgálandó 
rajzokkal és stúdiumokkal Constantineból Parisba visszatért.

S p a n y o l o r s z á g ' .
.’Madrid , dec, 7.

A válaszfelirás’ vitatása már nyolez nap óta tart a’ követ- 
gyűlésben. Személyes ellenvádak , mellyeknek alkalmával 
Ma r t i n  ez de  la R o s a  megkímélve nem marad, e’ vitákat 
némi keserűséggel bélyegzik, melly nem f  r össze a’ mérsék
leti cortesgyiilésrőli reményekkel. — A’ barcelonai, valen
ciai s murciai követek tegnap érkeztek ide meg egy nagy ka
raván kíséretében. — Egy csapatnak szerencsés megérkezése 
Andalusiából diadal gyanánt-tekintetik.

A madridi „Castillano“ némelly tartományok’ állapotjárói 
következő rövid levélkivonatokat közöl: „ V a l e n c i a .  Ezen 
tartományban nern lehet többé éln i, mert itt sem vagyonra 
sem személyre nézve legkisebb bátorság sincs. Cabrera, Főr
endéi!, Esperanza és más carlosi csapatvezérek valóságos 
fejedelmei ezen királyságnak, kik a’ népre adót vetnek ’s min
denfelé elszélcdnek, a’ nélkül hogy őket bárhol is elegendő 
fegyveres erő feltartóztatná. O ra a nem elég erős töhbé, hogy 
nekik ellent állhasson, miután tőle seregének egy részét el
húzták stb. k a n t a n d e r .  Lehetetlen itt tovább megma
radni, kénytelenek vagyunk kivándorolni, ha megmaradt cse
kély vagyonúnkat mag akarjuk tartani. Ma jön egy general 
és 6000 emberre eleséget 's 10,000 pár czipöt kíván ; holnap 
jön egy másik , ki 4000 emberre kenyeret ’s 50,000 durot 
(tallért) zsarol, titánok az ellenség ’s azt akarja, hogy akar 
van valamink akar nincs, tartsuk ő t ,  stb. — A r r a g o n i a .  
tartományunkról nem mondhatok egyebet, m inthogy az el

lenség elment, mivel itt nem tudott többé megélni; a’ kato
nák a’ kórházakban ínség és éhség miatt halnak el, ’s mi őket 
nem sokára követni fogjuk. — T o l e d o  és E s t r e m a d u r a .  
E’ szerencsétlen tartományokról semmit sem Í runk, mert 
akármit írnánk, az mindig a’ valóságon alól maradna, stb.“

San-sebastiani levelek jelentik, hogy ott az a n g o l  légió 
dec. 4dikcn feloszlott. O’Connell general megírta a’ Guipoz- 
coában parancsnokoskodó O ’ Donnell generálnák, hogy ő 
(O’ Connell) a’ segédosztály ’s a’ madridi kormány között 
kötve volt szerződést a’ nevezett naptól lógva megszűntnek 
tekinti’s hogy így azon kormány e’ segédosztály’ közremun- 
kálkodására többé számot nem tarthat.

Bayonne, dec. 12-
Don C a r l o s  Amurrióba hivatta Go m e z t ;  azt hiszik,

ajánlást akar neki tenni, hogy őt a’ közelgő táborozáskor az 
Ebrón átkisérendi ’s a’ fővezérséget neki adandja. Don Car
los , mint mondják, fő hadi szállását Villafrancába (Guipus- 
coában) szándékozik helyezni.

P o r t u g á l i a .
Lissabon , nov. 29.

Tegnap a' legszebb, legenyhébb őszi időben 's tiszta verő
fénynél a’ királyné fenséges férjével és a’ szolgálattevő kísé
rettel kirándulást tön QuInta-do-Alfeitebe a’ Tagus’ túlsó 
partján , hova a’ konyhaszemélyzet ebéd’ készítése végett már 
korán reggel elment, ugyszinte egy sereg nyerges szamár 
is, mellyekre a’ környéken teendő sétálás’ kedvéért valónak 
illendők. Aranyozott gályákban hajózának a’ magas uraságok 
dél felé a’ sima hullámokon 's elevezés közben franczia ’s an
gol hadihajóktól iidvlövésckkel köszöntettek. E ’ kis kéjutazás 
tüstint nagy beszédre nyújtott alkalmat a’ honbarátoknak 
(patrióta) , kik még most is kéteskedők , hogy a’ királyné a’ 
már bevégzett alkotmánytörvényre nem esküszik meg, attól 
a’ megerősítést megtagadandja, 's ha arra jő a’ dolog, az 
angol hajóhadhoz, melly most erősödést nyer, fog mene- 
kedni. Egy kirándulás lesz azon ürügy, melly alatt a’ király
né aztán az angol hajókra szálland ; és igy az épen most in
tézett kéjutazás arra csak bevezetésül szolgál. A’ túlzók , ’s 
kiválta ' fegyverházi zászlóal, már azt hiresztelik, hogy ha 
a’ királyné vonakodik az alkotmánytörvényt megerősíteni, a' 
Campo d'Ouriquén az ő megegyezése nélkül is ki fog c’ tör
vény kiáltatni.

H a n n o v e r  a.
Göttinga, dec. 15.

A’hét professor letetetett. D a h l m a n n ,  G r i m m  és Ge r -  
v i n u s  három nap alatt a’ városból kiparancsoltattak. — 
Tegnap délután, valamivel 3 óra előtt, tudták meg ezen pro- 
fessorok letétetésöket; azonnal meg is szűntek leczkéikkel, 
azok, kiknek órájok később következett , kifüggesztett levél
kék által adák hallgatóiknak tudtára, hogy tovább tanítani 
nem fognak, egyszersmind kerék az ifjúságot, maradnának 
csendesen. Estve a’ hir az egész városban elterjedett ’s nagy 
megütközést okozott. Sokan, njvágytól, meglepetéstől, szo
morúságtól ösztönöztetve, az utczákra gyülekeztek. Drago- 
nyosok, részint kivont karddal, jártattak e’ csoportokon ke
resz tü l, egyetemi botosok (pedellus) a’ prorector’ nevében 
csendességre és hazamenetelre intek az ifjúságot, a’városkapui 
őrizetek kétszeresen sőt többszörösen is megerősittettek ’s 
mai s  úgy maradtak, az országúton (a’ városon kiviil) egész 
Wecndeig lármaőrök valónak kiállítva. Esti 7 órakor a’ csend 
az utczákon ismét helyreállott, a’ város’ kapui becsukva ma
radtak. Az egyetemi zárszobák (career) annyira megteltek 
tanulókkal, hogy többeket máshova kellett őrizet alá tenni. 
Köz a’ hi r ,  hogy a’ letett professorok után több tiszttársaik 
önkint elhagyandják városunkat. Ma délelőtt alig tartatott 
az egyetemnél egy pár leczke. A’ tanulók sűrű csoportokban 
tódultak E w a 1 d professor’ lakásához, hol részvétüket hango
san nyilványíták ; innen M ü l l e r  professor’ lakásához men
tek,  ki szinte felfüggesztette leczkéit. Ezen csoportokat is
mét a' dragonyosok verték széllyel, de a’ szétverettek a’ 
Wecnde felé vivő országúton egyesültek. Maga a’ letett pro
fessorok’ intése is csak pillanatokra oszlathatta el a’ felto
longott fiatalságot. — Egy illy czímii röpkeirat: „Meggyő
ződésem az 1833 évi September’ 26dikán kihirdetett status
alaptörvény iránt. íratott 1837 novemberében, Altona“ az 
itteni könyvkereskedőknél elkoboztatott 's árulása 50 tallér 
büntetés alatt megtiltatott. E ’ röpkeirat igen szenvedélyes 
hangon szól ’s a’ novemberi királyi pátensek’ megczáfolásá- 
ban túllép az óhajtható korlátokon. (Alig. Zeit.)

Göttinga, dec. 15- estve.
Ma itt sajnálandó jelenetek voltak. 2 órakor nagy számú ta

nuló jött ki a’ boneztudományi leczkéről; az ut a’ városba 
azon fasoron visz keresztül, hol G r i m m  testvérek laknak. 
E’ fasoron a' sétálók közül többen az említett tanulókhoz kap
csolták magokat, 's igy egy jókora csoport Grimm’ háza’ elé
be érkezvén, ott éljent kiált a. Az elősietett pedellusok néhá
nyat elfogtak. A’ többi tömeg útját a’ Gothmar-utczán, hol 
néhány dragonyostisztet „groans“ kiáltással fogadott, a’ vá
sártér felé tovább folytató. Itt lovas dragonyosok jöttek szem
közt. Egy közűlök a’ sűrű csoport közzé vágtatott ’s kigúny- 
oltaték. Ennek következése az lön , hogy a’ dragonyosok k e- 
m én y e n  kezdének vagdalkozni. A’ tanulók, egészen fegy
vertelenek lévén, sietve hátráltak, a’dragonyosok nekik ugrat
t ak,  kiáltván, hogy oszoljanak szét, egyszersmind a’ kard
csapásokat hol élével hol lapjával osztogatták. Néhányon a’ 
tanulók közül nehéz sebeket kaptak ’s azon házakból , mely- 
lyekbe őket vivék , a’ dragonyosok által kihurczollattak 's az 
egyetem’ épületébe vezettettek. A’ csendesség ekkép ismét 
hclyreállittatott. — M ü l l e r  K. O ., R i t t e r ,  S c h n e i d e 
r i n ,  L e u t s  e h ,  K r a u t  és T h ö l  professorok 13kán egy 
nyilatkozást küldöttek be, hogy t. i. a’ hét professor’ néze
tével minden pontban megegyeznek. E ’ szerint ők is hasonló 
sorsot várhatnak, mint letett collcgáik. Mint mondják, a’ hét 
professor közűi kettő előterjesztést akar a’ magas szövetség- 
gyűlésnek benyújtani. — Egyes tanulók máris elutaznak; at-
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tói tartanak, hogy az egyetem a’ karácsonl szünnapok’ kez
detével húsvétig be fog záratni.

Ili é ine t a 1 f ©* 1 d.
Haga , dec. 11.

Ma a’ küliigyek’ ministere az ország’ rendelnek mindkét ka
marája’ és pedig a’ második kamara’ elébe zárt ajtóknál egy 
titkos political közleményt terjesztett, melly a’ képviselőknek 
a’ trónbeszédben meg volt Ígérve. E ’ közlemény egy nyilatko
zásból állott a’ political történetek’ folyamára nézve, mióta 
t. i. e’ tárgy utoljára közöltetett a’ képviselőkkel, a’ mennyi
ben a’ political történetek ezen országot érdeklik. E ’ közle
mény feszült várakozással hallgattatott meg, mivel a’ jelen 
ülés’ kezdetén a’ kormány’ részéről kinyilatkoztaték : „hogy, 
ámbár a’ belga kérdés’ bevégzésére legújabban tett lépések 
szándéklott foganatot nem szültek : mindazáltal a’ kormány’ 
figyelme mindazon eszközökre ’s alkalmakra irányozva marad, 
mellyek háboruságra vezethetnének, mi Németalföldre szint
úgy, mint egész Európára nézve sajnálatos volna.“  Annál 
nagyobb volt a’ várakozás, mivel, mint mondják, az előbbi 
ülésben a’ kamaráknak tett utolsó közleményből kisült, hogy 
az angol kormány csak akkor lenne hajlandó, a’ belga ügyek 
iránt ujra alkudozásba ereszkedni, ha elébb a’ németalföldi 
kormány Belgium’ határszabásában ’s a’ huszonnégy czikkely- 
nek Belgium’ függetlensége’ elismerését tárgyszó első részé
ben megegyezne; de e’ kívánságot Németalföld’ részéről nem 
vélék teljesíthetőnek. A’ mai közleményből az tetszik ki, hogy 
végső elhatározás mégsem fog hamarjában történni, 's kevés 
a’ remény, hogy a’ belga kérdés iránt félbeszakadt alkudozá
sok ismét nein sokára megkezdessenek, mire sem Anglia sem 
Francziaország nem mutat nagy hajlandóságot. Általában, 
mint mondják, a’ tett közlemény nem minden részben felelt 
meg a’ feszült várakozásnak, ’s miután a' kiiliigyek’ ministere 
beszédét elvégezte, a’ tagok közül többen nyilványíták aggo
dalmukat.

Luxemburgból dec. 9ről Írják, hogy e’ hely’ ’s a’ közclfekvő 
belga kerületek’ lakosai között heves czivódás tám ad t , mi
dőn e’ várnak egyik erdejében fát akartak vágni; minek kö
vetkeztében a’ luxemburgi kormányzó tudtokra adá a’ belgák
nak, hogy a’ porosz őrsereg’ segítségét fogja a’ luxemburgiak’ 
védelmére használni, ha elejökbe még egyszer illy akadályok 
gördittetnének. Ezen eset elég fontosnak tartatott arra, hogy 
Londonba ’s Párisba tüstint hírvivők küldessenek.

B e l e i n  in.
A’ követkamarának december’ Ildikéi ülésében a’ tanács

kozás egy követnek azon kérdésével nyittatott meg: valljon 
a’ Luxemburgnál levő úgynevezett „zöld erdőnek“ (Grüne
wald) a’ király-nagyherczeg (németalföldi) által czélba vett 
kivágatása felől az „Echo“  hírlap közlötte tudósítás alapos 
c? A’ kül-j’s beliigyek’ ministere ezt bizonyító, e hozzá adá : 
oka van hinni, hogy a’ hollandi kormánynak eziránti végzése 
hihetőleg nem elhatározott, mivel Hollandia 1830 óta semmi 
tette által magát tulajdonosnak be nem bizonyította, mig az 
erdei lövészeket Belgium nevezte ki ’s fizette. A’ kivágató« 
megszegése lenne a’ Hollandia ’s Belgium közötti fegyverszü
netnek, melly által a’ hollandi király Francziaország ’s An
glia előtt arra kötelezte magát, hogy a’ s t a t u s  q u o - t  a’ 
végső kiegyenlítésig meg nem sértendi. Azért nem hiszi, hogy 
a’ luxemburgi szövetség-katona-hatóságok a’ hollandi király’ 
lépését pártolni fognák. Erre két követ, D u m o r t i e r  ’s 
II o f f  s eh m i d t , a’ kormányt felszólították, hogy Luxem
burgba hadsereget küldjön. A’ pénziigyminister azt felelte, 
hogy most még nem cselekedetről, hanem csak tervről van 
szó ; telj es bizodalma, hogy a’ szokott diplomatái eszközök 
ennek megakadályoztatására elegendők lesznek. De ha várat
lan eset adná magát elő, a’ kormány kötelességét teljesíteni 
fogja, mint az ország’ igazi érdeke ’s méltósága kívánja. Egy 
követ azon észrevételt tette, hogy í-z erdő a’ várnak nem saját, 
hanem csak hadi körében fekszik; az utóbbi körülmény Lu
xemburg’ tulajdonosának még semmi jogot nein ád az erdő’ 
kivágatására. G e n d e b i e n  urnák azon kérdésére, kapott e 
a’ kormány e’ felől hivatalos tudósítást a’ kiiliigyek’ minis- 
tere megjegyzette : II e s s e n - H o m b u r g  herczeg , Luxem
burg vár’ kormányzója, T a b o r  generálnák, a’ tartomány’ 
katonai kormányzójának tudtára adta , hogy neki megparan- 
csoltatott, az erdő’ kivágatásában a’ nagyherczcgi kormány’ 
részére segítségül lenni. Ő (a’ minister) azt hiszi, e’ tudósí
tás csak azért történt, hogy Tábor generálnák feleletre alka
lom szolgáltassák. Ez meg is történt, ’s a’ general ebben igye
kezett megmutatni, hogy a’ nagyherczegi kormánynak az 
erdő’ kivágatásához nincs joga. A’ ministerium nem kételke
dik , hogy Hessen-Homburg herczeg már sokszor bebizonyí
tott egyenességével ’s okosságával ez úttal is eljárand e’ do
logban ’s Belgium’ reclamatióit a’ szövetség’ gyűlésére által- 
teendi. Hollandia 1830 óta az erdőhöz semmi jogot nem tar
tott. Egyébiránt a’ belga kormány 1833ban az erdőt kivá
gatni szándékozott. Ez, mint tudva van, e lm aradt, mivel a’ 
vár’ kormányzója ellenmondott, minthogy e’ szabály a’ vár’ 
ótalmazásának rendszerét inegrontotta volna. — A’ tanács
kozásnak további következése nem lett.

E g y v e l e g ; ,
A’ népoktatási minister' előterjesztésére az orosz császár 

megengedte, hogy a'moszkvai egyetem’ egyik tanítója, W o- 
d a c n s k i ,  a'kormány* költségén két esztendei utat tehessen 
Ausztriába, T örök-, O lasz-, Német- és Lengyelországba, 
hogy a’ s z l á v  eredetű nyelvek’ történetei’s literaturái körüli 
ismereteit bővítse ’s tökéletesítse.
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